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Julia Frej och Rapper Ted släpper låt
tillsammans med Planka.nu
Idag släpps låten ”Välkommen Ombord” med Julia Frej och Rapper
Ted, producerad av DJ Large. Den har gjorts i samarbete med Planka.nu och
skildrar en kollektivtrafik där trafikanterna behandlas alltmer fientligt i takt
med att avgiftstrycket ökar. Samtidigt som låten, släpps den officiella videon
regisserad av Markus Waltå.
–Om inte hårdare tag hjälper, så har det tagits som en ursäkt för att fler
klämspärrar eller våldsbefogenheter åt kontrollanter behövs. Vi har hamnat i
en ond cirkel där politiker, med hjälp av privata säkerhetsföretag, försöker
dölja samhälleliga misslyckanden med storsatsningar på vad de kallar för
"trygghetsåtgärder", något som i praktiken enbart innebär fler väktare och en
hårdare stämning i det offentliga rummet. säger Alex Berthelsen från
Planka.nu.
– Videon är en berättelse om maktmissbruk och vad som händer när en
människa ikläder sig en uniform och blir befriad från individuellt ansvar,
säger Markus Waltå.
–Videon visar främst den mentalitet som blir effekten av ett samhälle som
hellre satsar på hårdhandskar än social rättvisa. Kollektivtrafiken är ett
exempel, men det pågår i hela samhället, säger Alex Berthelsen från
Planka.nu.
Med avgiftsfri kollektivtrafik skulle vi kunna lägga hårdhandskarna på hyllan.
Låten finns att ladda ner på http://planka.nu/2012/11/09/ny-lat-rapper-tedjulia-frej-valkommen-ombord/ där även videon är upplagd, se även:
http://markuswalta.se/

Om Planka.nu
Planka.nu är ett nätverk av regionala kampanjer som arbetar lokalt för
avgiftsfri kollektivtrafik. Idag finns vi i Stockholms län, Göteborgsområdet,
Skåne och i Östergötlands län. Vi har också en finsk och en norsk
systerorganisation som är en del av samarbetet.
Vi kämpar med fokus på kollektivtrafikanterna och kollektivtrafikarbetarna,
vilka vi anser är de som ska bestämma över kollektivtrafiken och uppmanar
till avgiftsstrejk och kollektiv kamp för nolltaxa.
Planka.nu har en platt organisering och vi arbetar helt ideellt. Verksamheten
finansieras helt och hållet genom våra lokala p-kassor.
Plankakassan, eller p-kassan, är en bötesfond för plankare. Som medlem får
du de tilläggsavgifter (böter) du fått av kontrollanter när du plankat betalda
av kassan.
Tel: 073-945 71 68
E-post: sthlm@planka.nu
http://www.planka.nu/
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