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Landsomfattande turné startar i Malmö 26-27 april
I helgen startar Välj Rättvisa Nu, en landsomfattande turné till
28 städer i Sverige. Malmö är först ut från söder, och
turnébussarna kommer sedan att rulla över 200 mil. Helgen i
Malmö bjuder bland annat på Cykeldemonstration, picknickpoesi, brunch för ett fritt Västsahara och panelsamtal om
antirasism 2014.
Syftet med turnén är att lyfta fram miljö- och rättvisefrågor
inför EU-valet i maj och riksdagsvalet i september. Bakom
initiativet står ett tjugotal miljö- och solidaritetsorganisationer.
– Vi vill se politisk handling mot rasism, för minskade klyftor i
Sverige och globalt, och en seriös klimatpolitik som tar krafttag
mot utsläppen, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.
När turnén Välj Rättvisa Nu startar från söder är det Cykla
Malmö som inleder dagarna, en cykling genom staden med ett
politiskt fokus som är en kombination av antirasism, asylrätt
och klimaträttvisa.
– Hur går vi mot en jämlikare och rättvisare värld? Hur kan vi
genomföra en klimatomställning som ger oss framtiden
tillbaka? Det här är viktiga framtidsfrågor som människor bryr
sig om, som hänger ihop och som sträcker sig bortom nästa
mandatperiod. Cyklingen genom Malmö blir ett konkret sätt att höja våra röster och inleda helgens
samtal, säger August Nilsson i Malmös lokala planeringsgrupp för Välj Rättvisa Nu.
Under lördagskvällen bjuder kulturföreningen Littosfären in till Estrad Barrikad – där unga poeter
är inbjudna att läsa nyskrivna texter. Helgen fortsätter med brunch för ett fritt Västsahara och
panelsamtal om antirasistiska strategier under söndagen. En rullande Cykelbio-vandring med
filmkollektivet RåFILM avslutar helgen i Malmö, innan turnén fortsätter vidare till Lund.
En röd tråd under turnén är den enkät som har ställts till riksdagspartierna, med frågor kring bistånd,
handelsavtal, klimat och miljö, global rättvisa och mänskliga rättigheter.
– Den här kampanjen handlar inte bara om vilket parti man ska rösta på, men det är viktigt att vara
medveten om partiernas inställning. Vilken regering det än blir så behövs en annan politik. Sverige
måste säga nej till nya frihandelsavtal som urholkar demokrati och miljö i nord och syd. Under
turnén vill vi också lyfta fram motståndet mot kortsiktig gruvexploatering, säger Kim Moberger,
vice ordförande i Latinamerikagrupperna.
Kontakt:
Ellie Cijvat (Jordens Vänner): 0737-782 242
Max da Rocha (Latinamerikagrupperna): 076-321 90 10
Tove Stenius (Littosfären): 076-2114956
August Nilsson (Attac Sverige): 073-6982557

Ur programmet i Malmö 26-27 april
Cykla Malmö - För antirasism, asylrätt och klimaträttvisa!
Lördag 13:00 – 14:00. Samling 12:45 vid Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16. Start/avgång
13:00. Cykeldemonstration genom Malmö till Triangeltorget.
Aktion för textil rättvisa
Lördag 14:45 – 16:00 (ca). Vid Triangeltorget. Föreningen Nimba agerar i syfte att
uppmärksamma och skapa diskussion kring de inhumana arbetsförhållanden som dagligen
pågår i textilbranschen.
Estrad Barrikad med LITTOSFÄREN
Lördag 19:00 – 22:00. Caféet, Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16.
Ta med mat, dryck och vänner till ett poetiskt förfesthäng med poesiuppläsningar och musik. I
DJ-båset står DJ Gucci Jehova (alias Joel Nordström) från Fasaan Recordings.
Under kvällen bjuds unga poeter in att läsa nyskrivna texter på temat global rättvisa, solidaritet,
anti-rasism, miljö och demokratiskt inflytande.
https://www.facebook.com/events/1468010156765347/
Samtal: Antirasism 2014 - hur ser den ut och vad behöver vi göra?
Söndag 13:30 – 14:30. Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16.
Vi bjuder in till ett samtal antirasister emellan.

Hela programmet 26-27 april i Malmö: http://www.globalrattvisa.nu/malmo/
Mer information om turnén Välj Rättvisa Nu: http://www.globalrattvisa.nu/valj-rattvisa-nu/

