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Rapport från Malmö
Nyhet Malmö Skapad 4/6 2015 kl 16:07
Fredagen den 8 maj
Biografen Panora / Folkets bio hade premiär på filmen ?Även de döda har ett namn?. Vi var där och
gav en kort presentation av Ship to Gaza innan filmen började. Vi hade också bokbord och sålde
böcker, tröjor, palestinska bijouterier samt samlade pengar.
Tisdagen den 12 maj
Ackompanjerad av pampig blåsorkestermusik av Röda Kapellet anlände Marianne punktligt
klockan 17.00 till Klaffbron i Malmö. Under jubel och fladdrande fanor hälsades fartyg, besättning
och passagerare välkomna av cirka 200 personer på kajen. Stämningen var hög och många ville
hoppa på Marianne redan innan båten förtöjts, men det hela gick lugnt till. Ship to Gaza Malmös
kontaktperson Tjatte Hedlund höll ett välkomstanförande innan Daniel Sestrajcic, ordförande i
Vänsterpartiet Malmö höll tal.
Kvällen bjöd på ett fullspäckat schema, med lokala talare och kulturakter. Kristian von Svensson
spelade visor på svenska, Socialdemokraternas Hillevi Larsson höll tal och bjöd upp till allsång
med ?Jag hade en gång en båt?. Tal på arabiska och svenska av veteranen Mohammed Quadora
från Palestinska föreningen i Malmö, som tackade kamrater över hela världen för kampen med att
bryta blockaden. Det dansades palestinsk Dabke och Malmö-artisterna Ayla Shatz och bandet
Skurklandet spelade musik om orättvisor, makt och kamp.
Skånska reggaemusikern General Knas åkte sträckan från Helsingborg och kickade igång en skön
solokonsert när han mönstrade av i Malmö. Generalen körde bland annat låten ?Solidaritet? som är
en hyllning till Ship to Gaza. Femtastiska coola Hanouneh avrundade kvällen med klackarna stadigt
nersjunkna i det våta
gräset och körde förstås signaturlåten ?Real Gaza me seh!? tillsammans med musiker på gitarr och
cajón.
Under eftermiddagen och kvällen bjöds det på palestinsk mat, bland annat bulgur med tomat och
härliga minipizzor. Ship to Gaza Malmö hade bokbord och försäljning av t-shirts och bössorna
skramlade hela kvällen.

Onsdagen den 13 maj
Onsdagen bjöd på kalla vindar och regn men ett 60-tal personer hade letat sig ner till kajen för att
gå på rundvisning på båten och äta gott från Sana Kvinnoförenings matservering. I tälten vid båten
hölls föreläsning och samtal med Helene Cherif från Palestinanätverket och Sally Issa från
Palestinska ungdomsrörelsen. Föreläsningen handlade om hur livet på Gaza-remsan ser ut,
överbefolkningen och orsakerna till det. Det samtalades även med publiken om olika historiska
händelser och den pågående Nakban. Ship to Gaza, Palestinanätverket och Made in Palestine
hade bokbord och försäljning.
Torsdagen den 14 maj
I strålande solsken öppnade Åsa från Ship to Gaza Malmö dagens program och hälsade Dennis
Andersson från Kommunistiska partiet välkommen som talare. Dennis talade om det globala
perspektivet på orättvisorna i Gaza och om vikten av internationell solidaritet. Vissångaren Rick
Titrö spelade låt på låt om makt och kamp, bland annat ?Det räknas som provokation?. Kerstin
Johansson från Palestinagruppen i Lund höll tal och lyfte det historiska perspektivet på situationen
i Gaza och hela Palestina. Oksana Agilar från Barnmorskeförbundet höll tal om situationen på
förlossningsklinikerna i Gaza och lämnade över en barnmorsketratt i solidaritetsgåva till Kapten
Joel som tackade publik, deltagare och aktivister i kampen för att bryta blockaden. Kristian von
Svensson spelade visor medan besättning och passagerare åter bordade Marianne som
avseglade mot Köpenhamn under känslostormar och slagorden ?Free Free Palestine!? och ?Länge
Leve Palestina!? samt ?Vad ska vi göra? Bryta blockaden! När? Nu! När? Nu! När, När, När?
Nu, Nu, NU!? från kajen i Malmö.
Lördagen den 16 maj
Biograf Panora gav en extravisning av filmen ?Även de döda har ett namn? där Ship to Gaza
Malmö var med och arrangerade ett samtal med Henry Ascher samt en kort presentation av Ship
to Gaza för biobesökarna. Vi hade även denna gång bokbord med försäljning av böcker och tröjor
samt samlade in pengar.
Insamling
Ship to Gaza Malmös solidaritetsarbete kring Marianne av Göteborgs besök i Malmö genererade
sammanlagt cirka 30.000 kr i försäljning och insamling. Till detta tillkommer 10.000 kr som
överlämnades som gåva från Vänsterpartiet i Malmö och som bland annat hade samlats in av dem
under deras 1 majfirande.
1200 kr från Made in Palestine.
Samt ytterligare cirka 1.700 kr som hade samlats in av Ship to Gaza-aktivister i Folkets Park när
Socialdemokraterna firade 1 maj.
I runda tal 43.000 kr.
Ship to Gaza Malmö genom Sara och Tjatte!
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