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Säg ifrån! Gör din röst hörd!
SUNDSVALL 2003-10-12 [03:00]
Säg ifrån! Gör din röst hörd! Gomorron
Sverige är en politisk show om demokrati och
om att göra motstånd. Där berättar två unga
människor om hur de förändrar världen – allt
för att ge publiken en tankeställare.

Gomorron Sverige är en pjäs med dokumentära
inslag, en fiktiv tv-show som leds av den
överkäcka men knappast lyhörda Michele
Oscarsson, spelad av Isabell Sollman. Där får
publiken möta Hossam Makboul och Olga Karach,
två aktivister som lever för 
   att göra motstånd. Hon mot sitt hemlands
diktator, och han mot den israeliska ockupationen 
av palestinsk mark.
   
Motstånd
   Idén till showen kom från boken Motstånd,
skriven av Jennie Dielemans och Fredrik 
Quistbergh. Den bygger på samtal med aktivister,
och i den medverkade bland andra Hossam.
Läsarnas gensvar blev överväldigande, och Jennie
Dielemans bestämde sig för att ockå skriva ett
manus. Resultatet blev till slut Gomorron Sverige.
   
Uppvuxen i flyktingläger
   Hossam Makboul är palestinier, 22 år gammal
och uppvuxen i flyktingläger i Syrien. Han kom till
Sverige som åttaåring och i dag lever han hela
sitt liv för kampen för sitt hemland, med
aktioner, demonstrationer och flygbladsutdelning. 
   Det är klart att det tar emot lite att stå på scen
och berätta saker som är så här personliga, men
det är något jag måste offra för det jag tror på,
säger han.
   
Politiskt aktiv
   Samma sak är det för 25-åriga Olga Karach
från Vitryssland. Hon har varit politiskt aktiv
sedan hon var 17, i syfte att motarbeta den 
kommunistiske presidenten och diktatorn 
Lukasjenka. 
   Förutom några skratt åt skruvade
paneldiskussioner mellan aktivisterna och 
programledaren får publiken också en snabbkurs i
kamphistoria. I bakgrunden visas videoklipp från
historiska konflikter som har lösts med hjälp av
"vanliga" människor som vågat 
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   göra motstånd. Som Indiens frigörelse från
Storbritannien, de svenska arbetarnas kamp för
bättre villkor, Burmas kamp för demokrati och
kvinnornas väg till rösträtt. Listan kan göras lång.
   
Spåna ideér
   Alla konflikter handlar egentligen om samma
sak i grunden – värderingar som alla människor
har gemensamma. Så i själva verket spelar det
ingen roll vad man engagerar sig i, säger Hossam
Makboul. 
   En viktig del i det turnerande projektet är
efteraktiviteterna som hålls i varje stad man
besöker. Där finns det utrymme för att diskutera
vidare, spåna idéer och göra mer konkreta saker
som pins, t-shirts och fanzines. 
   Det handlar egentligen inte om v a d man gör,
utan a t t man gör något, säger Hossam Makboul.
   – Det gäller bara att få tummen ur och göra
något i stället för att bara tycka. Alla kan göra
något för att förbättra världen.
  

Lisa Jannerling


