Pressemeddelelse, 18. november 2005

Guldfeberen
raser i Belgien
En otte meter høj bibelsk Guldkalv belagt med 24-karats bladguld vil
i næste uge indtage Gent i Belgien. Den vil gå i spidsen for et optog
af kunstnere, sambadansere, aktivister og en klovnehær. De vil belejre bankerne for at sætte fokus på deres uetiske investeringer.
Den to tons tunge Guldkalv af bronze og guld er skabt af den kontroversielle
danske kunstner Jens Galschiøt. Den 23. november skal skulpturen indgå i
eventen Guldfeber som er arrangeret af den belgiske ngo Netwerk Vlaanderen. Kalven skal bæres rundt i bankerne og derefter opstilles på sine 6 meter
høje ben på Kouter pladsen. Her skal den stå indtil den internationale menneskerettighedsdag 10. December.
Netwerk Vlaanderen her netop offentliggjort rapporten Hvor går grænsen?,
hvor de gør rede for hvordan bankerne AXA, DEXIA, FORTIS, ING og
KBC kynisk investerer i våbenindustrien.
Den belgiske aktivist Mathias Bienstman udtaler: Man kan se Guldkalven
som et symbol på forgudelse af penge og profit. Skulpturen vil stille bankerne
til regnskab. Hvorfor går vores opsparinger til våben, diktatorer, sweatshops
og andre uetiske investeringer?
Følgende grupper deltager i arrangementet:
En gruppe kunstnere med Jens Galschiøt (DK)
Orchestre Internat (BE/FR)
M.O.M. (BE)
Sambagroep JNM (BE)
Klovnehæren, Cirque del Mundo og medarbejdere på Nieuwpoorttheater
Yderligere oplysninger om Guldfeber: http://www.mijngeldgoedgeweten.be
Mathias Bienstman, mathias@netwerk-vlaanderen.be
Opkald fra Belgien: 02/2010770 eller 0495/832273
Opkald udenfor Belgien: +32 22010770 eller +32 495832273
Yderligere oplysninger og fotos kan findes på http://www.aidoh.dk/?categoryID=136
Kontakt til kunstneren: Jens Galschiot, (+45) 6618 4058, mobil (+45) 4044 7058
aidoh@aidoh.dk, internet: http://www.aidoh.dk
Jens Galschiøt kan interviewes i Gent før happeningen.

Netwerk Vlaanderen vil ændre vores holdning til penge. Ikke maksimal profit men retfærdighed skal være afgørende. Med Guldfeber kræver Netwerk Vlaanderen at bankerne
udformer en menneskerettighedspolitik for investeringer. Kundernes penge må aldrig
gå til firmaer og projekter der begår overgreb mod mennesker og deres rettigheder.
http://www.mijngeldgoedgeweten.be

