Jenny Wilson, Kajsa Grytt och ytterligare
ett 20-tal svenska artister och band tar
ställning mot djurförtryck.
ARTISTER SAMLAS FÖR DJURENS RÄTTigheter

Stoppa Våldet är namnet på ett nytt samlingsalbum med
svenska artister och band som engagerar sig för djurrätt.
På albumet finns nya, outgivna låtar, med bl.a. Kajsa Grytt,
Diegojah och Follow Him To The End Of The Desert
tillsammans med Henry Bowers (Kung Henry).
Medverkar gör också Svenska Akademien, Club 8, The
Sensitives och MANKIND. Totalt omfattar skivan 23 artister
och band. Med skivan följer ett texthäfte med nyskrivna
essäer av författarna Lisa Gålmark och Pelle Strindlund.
– Jag tror bara jorden kan bli ett bättre ställe om vi
respekterar alla dess invånare - inkluderat djuren.
Jag är emot all sorts förtryck säger Jenny Wilson

Albumet

CD:n Stoppa Våldet ges ut av Artister mot speciesism och
släpps i butik den 1 november och blir samtidigt tillgänglig
för nedladdning på bl.a. iTunes. Intäkterna från försäljningen
går till djurrättsorganisationerna Djurens Rätt och Djurrättsalliansen.
Förutom hela 79 minuter musik tjänar detta album också
som en påminnelse om och ett ifrågasättande av det
rådande djurförtrycket. Flera av artisterna kritiserar köttindustrin, som står för den största delen av dagens
sanktionerade djurplågeri.

Speciesism

Speciesism, av latinets species – art, innebär definitionsmässigt att diskriminera någon p.g.a arttillhörighet, d.v.s
möjliggöra godtyckligt förtryck av varelser annan art.
Dagens animalieindustri, i huvudsak kött- och pälsframställning, innebär inte bara ett omfattande djurplågeri utan
också ett konsekvent undanröjande av djurs rättigheter.

Djurens Rätt och Djurrättsalliansen

Djurens Rätt är Sveriges äldsta djurrätts- och djurskyddsorganisation (grundad 1882) verkar genom att informera
allmänhet och beslutsfattare för att få till stånd attityd- och
lagförändringar.
Djurrättsalliansen (grundad 2005) arbetar främst med att
synliggöra djurförtrycket, t.ex. har man i uppmärksammade
kampanjer avslöjat hur det ser ut på svenska grisgårdar och
minkfarmer. Artister mot speciesism väljer att stödja både
Djurens Rätt och Djurrättsalliansen, men är inte knutna till
någon av organisationerna.
Label: AMSP
Distribution: Border
Information: Speciesism.se (pressbilder, mer om låtarna
och medverkande artister)

MEDvERKANDE ARTISTER och bAND
Magnus Beischer & Hallå Luleå, Svenska Akademien,
Diegojah, Follow Him To The End Of The Desert, Henry
Bowers, Jenny Wilson, Kent Wennman, The Sensitives,
Sista Dansen, Hemgraven, Ass & The Frenchmen, MANKIND,
Batterix, Kajsa Grytt, Martin Ahlquist, Chugger, Seeds in
Barren Fields, Pyramido, Marionette, IRON, Håll käften vad vill
du, Operation, Club 8, Den förlorade generationen.

hELT NyA ELLER EJ FÖRUT UTgIvNA
LÅTAR pÅ SToppA vÅLDET
3. Diegojah Meat is murder (reggae)
4. Follow Him To The End Of The Desert /
King Bowers Lustmord (hip-hop)
6. Kent Wennman You Knew (rockabilly)
8. Sista Dansen Mardrömmar (postpunk)
13. Kajsa Grytt Om du kunde se mig (unplugged)
14. Martin Ahlquist Steget efter klivet (punk)
15. Seeds In Barren Fields I Am The Antichrist (heavy metal)
16. Pyramido Serenity (heavy metal)
23. Den Förlorade Generationen Jag äter inte mina vänner
(folkrock)

Speciesism.se

