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Pressmeddelande 2011-05-11

Claes Malmberg: ?Blockaden mot Gaza får mig att skämmas!?
På tisdag 17 maj anordnar Ship to Gaza en stor solidaritetsgala på Folkteatern i Göteborg. Bland deltagarna
märks välkända namn som Soundtrack of Our Lives, Nationalteatern, Claes Malmberg och Claes Eriksson
från Galenskaparna ? men också nya stjärnor som Steget, Oh Harry med flera. Det har inte varit några
problem att få artister att ställa upp, tvärtom, arrangörerna har varit tvungna att tacka nej till flera etablerade
namn.
Den mångkunniga artisten Åsa Gustafsson, som är kvällens konferencier, ger en förklaring till
engagemanget genom att citera ur det tal som förre ärkebiskopen KG Hammar höll vid Ship to Gazaevenemanget ?Ljus för Gaza? i vintras:
- Jag gör detta framför allt för Gazas barn. Och därför att Gaza är vår planets största fängelse. En och en halv
miljon människor på en yta stor som en fjärdedel av Öland. Instängda, utan möjlighet att komma därifrån.
Tillsammans med koalitionspartner från snart sagt hela Europa och Nordamerika arbetar Ship to Gaza för att
upphäva den illegala, inhumana och för alla inblandade så destruktiva blockaden mot Gaza. Initiativet är helt
igenom lagligt och fredligt, och syftar till att sjövägen bistå de inspärrade Gazaborna med efterfrågade
förnödenheter som byggnadsmaterial, vattenreningsteknik och elgeneratorer, samt kanske en och annan
leksak. Men syftet är också att i handling praktisera solidaritet, och att påminna det internationella
samfundet om den folkrätt och de mänskliga rättigheter som det säger sig försvara.
Skådespelaren och komikern Claes Malmberg har lätt att hålla sig för skratt när han ser vad som händer i
Gaza:
- Blockaden mot Gaza är förfärlig. Man kan fråga sig varför inte världen ryter ifrån ordentligt. Jag skäms
mer och mer för var dag den är kvar.
Hans kollega Claes Eriksson håller med:
- Jag kan inte förstå varför man utsätter människor för detta och vad man hoppas att vinna på blockaden.
Den fördjupar bara hatet människor emellan.

Harriet Ohlsson från Oh Harry har en hälsning till våra folkvalda politiker men kanske inte bara till dem:
- Sverige är ett stort, fint, rikt, välmående land som bara kan tjäna på att sätta ned foten och ryta ifrån. Kom
igen, hur svårt kan det vara? Det kanske låter naivt, men vi människor har en fantastisk förmåga och kraft
som vi sällan utnyttjar. I ställer funderar vi på vilken Iphone vi ska välja, varför den tjejen blivit ihop med
den killen, varför just vi ska behöva betala vägskatt, varför semestern är kortare, hur vi ska bli smalare,
lyckligare, om vi någonsin kommer att lära oss meditera, vilket ackord som passar bäst till den basgången,
vilket golv vi ska lägga in i nya lägenheten osv? alla dessa saker som är högst mänskliga bekymmer. Men?
ibland blir vårt navelskåderi nästan absurt och leder till att vi inte ser att andra länder och andra konflikter
faktiskt också rör oss. Jag är musiker. Jag gör vad jag kan genom att spela musik. Politikerna har vi valt för
att fatta beslut och föra vår talan. Till dem vill jag säga: skärp er, hjälp till att avskaffa blockaden mot Gaza.
Ebbot Lundberg från Soundtrack of Our Lives anser att blockaden är en ?förolämpning och provokation mot
mänskliga rättigheter? och har en kärnfull hälsning till världens politiker när det gäller den illegala
blockaden mot Gaza:
- Visa lite mer kurage!
Fotnot: Galan den 17 maj, som Folkteatern välvilligt upplåtit sina lokaler till, startar kl 18.30 och beräknas
hålla på till kl 22. Biljetterna kostar 250:- och kan köpas på följande ställen:
Folkteaterns biljettkassa: 031-607575 (ti-fre kl 12-18, lö kl 12-16), www.folkteatern.se [1]
Pustervik: 031-130680, info@pusterviksbiljetter.com [2]
Ticnet: www.ticnet.se [3]
Kontaktperson Ship to Gaza-Göteborg: Moa Jonsson Länne, 0768193376, moa.jonsson.lanne@gmail.com
[4]
Presskontakt Solidaritetsgalan 17 maj: Dennis Halvordsson, 0709995274, dennishalvordsson@live.se [5]
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