Sprid detta vidare (spara ned denna PDF-fil till din dator, mejla vidare och/eller skriv ut
och sätt upp detta på anslagstavlor) till alla du känner som ska se U2 i sommar!

Vifta v i t t !
En uppmaning till alla som ska se

U2

på Ullevi i Göteborg fredag 29 juli
VI PÅ DEN SVENSKA U2-sidan www.u2.se uppmanar alla konsertbesökare som ska se U2 på Ullevi att vifta med något vitt
när bandet intar scenen och spelar konsertens första låt.
Detta är i allra högsta grad frivilligt, men genom att göra detta visar vi:
4 Att vi ställer oss bakom bandets engagemang för att förbättra villkoren för de som lever i de fattigaste länderna.
4 Att vi uppskattar det gruppen gjort för One- och Make Poverty History-kampanjerna, samt deras engagemang i
samband med Live 8-galan. Får vi fler att upptäcka och ställa sig bakom dessa organisationer är det en bonus.
4 Att vi, som många andra, vill se en mer rättvis värld, där problemen i Afrika tas på största allvar.
VARFÖR JUST VITT?
4 Det är en symbol för fred.
4 Det är One- och Make Poverty History-kampanjernas ”färg”.
4 Det är en klassisk U2-"färg" (vem har kunnat glömma Bonos flaggviftande under 80-talet?)
VAD SKA VI VIFTA MED? Vad som helst, bara fantasin sätter gränser. Här är några exempel:
4 Ballonger 4 T-shirts 4 Halsdukar 4 Papper 4 Lakan 4 Flaggor.
OM DETTA LYCKAS ger vi inte bara bränsle till ett band det redan slår lågor om, vi visar också att det trots
all ondska och cynism fortfarande finns solidaritet och medkänsla.
På köpet får vi det mäktigaste tifot som hittills skådats på en svensk konsertarena.
DÄRFÖR UPPMANAR VI vi alla som vill att ”vifta vitt”. Vi hoppas också att ni
tar med extra ballonger och flaggor som ni kan dela ut till dem som inte
uppmärksammat detta. Tillsammans ska vi göra kvällen till en fest!
ALLTSÅ: VIFTA VITT när U2 kliver upp på scenen och spelar
konsertens första låt!
Läs mer:
4 www.utrotafattigdomen.nu
4 www.one.org
4 www.makepovertyhistory.org
4 www.u2.se

Hälsningar, redaktionen för U2.se

U2.se är en hemsida av fans för fans. Arbetet med hemsidan är helt ideellt och vi har inget som helst
vinstintresse. Samma sak gäller för denna uppmaning; av fans för fans!

