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Oslo Dokumentarkino 2009 
Oslo  Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer 
inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene. Vi tar opp sosia-
le og politiske temaer vi mener er viktige og som ikke får nok oppmerk-
somhet i andre mediekanaler og inviterer relevante personer til å kom-
mentere og diskutere de problemstillingene vi tar opp. 

Den aktuelle dokumentarfilmen er det viktigste alternative mediet for 
informasjon om og perspektiver på samfunnet og verden rundt oss.  

I 2009 har Oslo Dokumentarkino fokusert på blant annet temaet sel-
skapers samfunnsansvar i en serie kalt ”Corporate Social irResponsibi-
lilty” der vi har prøvd å få fram saker der store selskaper bryter mennes-
kerettigheter i jakten på større profitt. I noen tilfeller er disse bruddene 
større enn de fleste av oss klarer å fatte. Millioner av mennesker lider og 
dør under dette profittjaget. Dette gjelder også norske selskaper. Den 
norske stat, gjennom investeringer og eierskap, er med på å bryte men-
neskerettigheter og skade viktige naturområder. 

Vi har også tatt opp sider av norsk utenrikspolitikk, blant annet ved å 
invitere til paneldebatt der UD har vært mottager av direkte råd om 
utenrikspolitikk i vanskelige saker. 

Den aktuelle/politiske dokumentarfilmen er et ekstremt viktig tilskudd 
til informasjonsjungelen, både på grunn av temaene som tas opp og må-
ten innholdet formidles på. Dokumentarfilm kan formidle informasjon 
og perspektiver på en annen måte enn tekst klarer å gjøre. Film når av 
og til lettere fram til mennesker enn lange artikler i aviser og magasi-
ner. Å se film sammen på en kino skaper et godt utgangspunkt for en 
deltakende diskusjon. Filmene engasjerer og provoserer og man får et 
felles utgangspunkt for diskusjonen etterpå.  Dokumentarfilmene er 
ofte tydeligere på sitt utgangspunkt og ståsted, noe som gjør det enklere 
å vurdere informasjonen som gis.  

 

 

 

• Støttet i 2009 av Institusjonen Fritt 
Ord, Oslo kommune og Norsk filmin-
stitutt.  

• Utenriksdepartementet, Kirkens 
Nødhjelp, Bydel Grünerløkka og No-
ref støttet enkeltarrangementer 

 

• 31 arrangementer 

 

• 32 filmer fra 12 land 
 

• 29 diskusjoner 
 

• 65 gjester fra 8 land 

 

• Gjennomsnitt på 80 publikummere 
pr arrangement 

 

• Oslo Dokumentarkino har i 2009 
samarbeidet med PRIO, NUPI, UD, 
Norsk ressurssenter for fredsbyg-
ging (Noref), Kirkens Nødhjelp, FN-
Sambandet, Pure Salmon Campaign, 
Fork Films USA, Canadas ambassa-
de, Medieoperatørene, UNIK, Green-
peace og Forum for utvikling og mil-
jø. 
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Antall arrangementer, filmer, gjester og opphavsland 

Oslo Dokumentarkino har i 2009 hatt 31 arrangementer og vist 32 for-
skjellige filmer fra 12 land. Vi har hatt 65 forskjellige gjester fra 8 land 
med på diskusjoner. Tre av filmene har vært vist to ganger og tre av 
gjestene har vært gjengangere. 

Filmene vi har vist er fra USA (10), Canada (5), Norge (4), Frankrike 
(3), Hellas (2), Storbritannia (2), Nederland (1), Tyskland/Bangladesh 
(1), Italia (1), Finland (1), Israel (1) og Østerrike (1). 

Gjestene har vært fra Norge (49), Canada (7), USA (4), Liberia (1), Af-
ghanistan (1), Den Demokratiske Republikken Kongo (1), Rwanda (1), 
Australia (1). 

Gjestene har representert følgende organisasjoner: 

PRIO, FOKUS, Women Peace and Security Network Africa, Utenriks-
departementet, Universitetet i Oslo, Kirkens Nødhjelp, , NUPI, NGO 
Platform on Shipbreaking, International Security Information Service, 
Europe, FN (MONUC), Forum for utvikling og miljø, Pure Salmon 
Campaign, Save Our Rivers Society, The Musgamagw-Tsawataineuk 
Tribal Council, Medieoperatørene, NORWATCH, Morgenbladet, 
Etikkrådet, Dagbladet, De-Facto, Fafo, Regnskogsfondet, Norsk Folke-
hjelp, Høgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, Norges sosiale forum, 
UNIK, Oslo kommune, Oslo Byaksjon, Oslo byarkiv, Aspelin Ramm 
AS,, Norfund, SV, Frp og Høyre. 

Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset og 
Vika Kino. 

 

Publikum 

80 personer pr arrangement i gjennomsnitt 

Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. I gjennomsnitt har 
det vært 80 personer pr. Arrangement i 2009. Antallet varierer svært 
mye fra arrangement til arrangement avhengig av tema og film. Maks 
publikumsantall på Parkteatret er 150 sittende. Maks antall publikum i 
Wergelandsalen på Litteraturhuset er 100 sittende (ved filmvisning), 
mens maks antall publikum på Vika Kino (sal 2) er 189. 

Debattskaper 

29 av 31 arrangementer har vært med organisert diskusjon før eller et-
ter filmvisninger og/eller introduksjon til filmene med rom for spørs-
mål fra/diskusjon med publikum. Publikumstallene viser at folk fore-
trekker arrangementer der filmene blir diskutert og der man selv kan 
delta i diskusjonen. 

Filmer fra en større verden 

Oslo Dokumentarkino har i 2009 forsøkt å kartlegge hvordan vi skal 
finne flere filmer som kommer fra land utenfor Europa/Nord-Amerika. 
Som oversikten over filmer viser er dette ikke lett uten å reise betrakte-
lig mer enn vårt budsjett hittil har tillatt. Vi har likevel begynt å kart-
legge hvor vi kan få en bedre oversikt over hva som finnes i verden uten-
for ”Vesten”. 2009 har inkludert reiser til tre dokumentarfilmfestivaler; 
Den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam (IDFA), 
HotDocs i Toronto, Canada og Miradasdoc i Spania.  
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De to førstnevnte er store festivaler som er viktige møteplasser for folk 
fra hele verden som jobber med dokumentarfilm og hvor store og vikti-
ge filmer lanseres. Miradasdoc er en mindre festival som har knyttet 
bånd særlig til Latin-Amerika og Afrika og som trekker mange filmska-
pere derfra. 

Ressurser 

Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2009 i hovedsak vært or-
ganisert og gjennomført av Ketil Magnussen, ofte i samarbeid med eks-
terne samarbeidspartnere. Sarah Prosser har organisert to av arrange-
mentene og var delaktig i noen flere arrangementer våren 2009. I tillegg 
til andre representanter fra organisasjonene under var Randi Solhjell og 
Anette Bringedal Houge sterkt deltakende i planlegging og gjennomfø-
ring av arrangementet Rape as a Strategy of War: How to Stop it,  onsdag 
11. Mars. Stian Bragtvedt har vært sterkt deltakende i organiseringen 
og gjennomføringen av fire arrangementer høsten 2009 (arrangemen-
ter i samarbeid med FN-Sambandet). 

Samarbeidspartnere (institusjoner) i 2009 har vært Fredsforskningsin-
stituttet PRIO, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Utenriks-
departementet, Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref), Kirkens 
Nødhjelp, FN-Sambandet, Pure Salmon Campaign, Fork Films USA, 
Canadas ambassade, Medieoperatørene, UNIK, Greenpeace og Forum 
for utvikling og miljø (ForUM).  

Finansiering 

Finansieringen har i hovedsak kommet fra Institusjonen Fritt Ord, 
Oslo kommune og Norsk filminstitutt.  

Utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelp, Bydel Grünerløkka og 
Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref) har støttet enkeltarrang-
ementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en tid der massemedia i 
økende grad er ensartet i sine 
valg av saker og perspektiver, 
eierskapet er stadig mer kon-
sentrert og ”corporate” stra-
tegier får større innflytelse i 
redaksjonelle valg så er de al-
ternative nyhetsmediene 
ekstremt viktige.  
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Arrangementer 2009 
 

Arrangementer og publikumstall 

Dato Arrangement 
Publi-
kum Side 

22.01.09: Who Creates Peace? Grassroots Movements or Politicians?  160 9 

28.01.09: Kan Obama endre amerikansk utenrikspolitikk? 65 10 

04.02.09: Sri Lanka - Mislykket fredsprosess går over i blodbad 25 11 

11.02.09: The reconstruction of Afghanistan; Success or Failure? 50 11 

11.02.09: Hvem vinner krigen; NATO eller Taliban 60 12 

18.02.09: Corporate Social irResponsibility: Oljeutvinning i Nigeria 50 13 

02.03.09: Small Arms - Weapons of Mass Destruction 40 14 

11.03.09: Rape as a Strategy of War: How to Stop it 175 15 

18.03.09: Enjoy Poverty 49 16 

01.04.09: 1. april: To filmer - to løgner - to avsløringer 54 17 

15.04.09: Torturing Democracy 37 18 

28.04.09: Corporate Social irResponsibility: Shipbreaking nr. 1. 55 19 

29.04.09: Corporate Social irResponsibility: Shipbreaking nr. 2. 27 19 

13.05.09: Corporate Social irResponsibility: Norway's future - at what 
cost? 35 20 

14.05.09: 9/11- Time for a Second Look.   170 22 

20.05.09: Corporate Social irResponsibility: Et lite stykke Norge på 
Guantanamo 63 23 

26.05.09: Corporate Social irResponsibility: Dear Norway -  Clean up 
or Clear out 16 24 

27.05.09: De gode kapitalistene 101 25 

03.06.09: Absurde blikk på absurde situasjoner 30 26 

10.06.09: Waltz with Bashir 200 27 

16.09.09: Let's Make Money 106 28 

17.09.09: Persepolis 170 29 

23.09.09: Corporate Social irResponsibility: Ecuador VS Texaco 105 30 

29.09.09: Enjoy Poverty 2 110 31 

30.09.09: Corporate Social irResponsibility: Ecuador VS Texaco.  Rep-
rise 54 32 

14.10.09: The Age of Stupid – Flukten fra klimakrisen 90 33 

21.10.09: Orgasm Inc. Farmasøytindustrien og konstruksjon av syk-
dom 40 34 

03.11.09: The Age of Stupid 2 110 35 

11.11.09: Rethink Afghanistan 65 36 

18.11.09: The End of the Line 75 37 

02.12.09: Hvem eier Grünerløkka? 100 38 

 Totalt:  2487  

 Gjennomsnitt pr arrangement  80,2  
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Who Creates Peace? 
Grassroots Movements  
or Politicians? 
 

Does Norway support alternative ways to peace?  

Women’s grassroots movements’ role in peace processes. 
 

Leymah Gbowee, who is the main character in the film, and filmprodu-
cer Abigail Disney were present at Parkteatret.  

Liberia suffered a civil war from 1989 till 2003. The escalation from 
growing internal conflicts to a civil war started with Charles Taylor's 
military coup in 1989. Since then the war went on in two phases, 1989 - 
1996 and 1999 - 2003. 

Leymah Gbowee, with a basis in the organization Women's Peacebuil-
ding Network, mobilized a large group of women to stop the violence. 
Without weapons they demanded peace and refused to accept the power 
of the armed parties in the conflict. The film Pray the Devil Back to Hell 
portrays Leymah Gbowee’s fight and how Liberian women managed, 
through peaceful means, to force the peace process forward. 

Norway profiles itself as a peace nation, and is also committed to 
the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on 
women, peace and security. This resolution states the impor-
tance of supporting local women´s peace initiatives and involving 
women in peace processes. To what extent does Norway support 
women's grassroots movements in conflict areas? Can such grass-
roots movements make a difference? 

--------- 

 
Leymah Gbowee has been awarded the Blue Ribbon for Peace by Harvard's 
Kennedy School of Government, and is building Women, Peace and Security 
Africa, a women's peace building organization in Ghana that will act to build 
relationships across the West African Sub region in support of women's capa-
city to prevent, avert and end conflicts. 

--------- 

Awards: 

Best Documentary 
Award 
Tribeca Film Festival, 
New York 2008 

 

Winner - Witness 
Award 
Silverdocs 

 

Audience Award 
Jackson Hole Film Fes-
tival 

 

Parkteatret, Olaf Ryes plass 11 
Thursday January 22. 2009, 
at 19:00 hrs. 

 
Pray the Devil Back to Hell 
(Gini Reticker, USA 2008, 72 min) 

This film could change the world. 

Michael Moore           

 
Panelet på Parkteatret: Fra venstre: Helga Hernes, Ley-
mah Gbowee, Fredrik Arthur, Abigail Disney og Sidsel 
Aas. 

Publikum på vei inn. 

 

Participants: 

Leymah Gbowee (Women Peace and Security 
Network Africa) 
Abigail Disney (producer and co-director) 
Sidsel Aas (Forum for Women and Development 
(FOKUS) 
Fredrik Arthur (Ambassador for Women and 
Gender Equality, The Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs, MFA). 
Moderator: Helga Hernes (The International 
Peace Research Institute, Oslo (PRIO) 

 

Publikum:  160 

In collaboration with Fork Films (USA) 
and: 
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Kan Obama endre amerikansk  
utenrikspolitikk?  

Med to filmer setter vi fokus på to sider av amerikansk utenrikspo-
litikk som har sterke krefter bak seg. De gir et bra bakteppe for å 
stille spørsmålet om Barack Obama har mulighet til å endre uten-
rikspolitikken på viktige områder. Filmene behandler ikke Obama 
og forholder seg heller ikke til det spørsmålet vi stiller. De gir imid-
lertid en interessant bakgrunn og relevante eksempler for spørsmå-
let. 

Kl. 19:00: Apology of an Economic Hit Man 
Hvordan har USA holdt på sitt økonomiske hegemoni i verden? 

Film: Apology of an Economic Hit Man 

USA har til nå vært den sterkeste aktøren i verdensøkonomien, ikke bare 
pga en overlegen industri, men også pga en aktiv strategi for å la ameri-
kanske selskaper ta over virksomhet i land med svakere infrastruktur og 
militærmakt. 

John Perkins bøker påstår at metodene som har blitt brukt og fremdeles 
brukes av USA for å holde seg på topp, inkluderer svindel, korrupsjon og 
drap, og at om ikke det holder så går man til full krig. 

Boka Confessions of an Economic Hit Man var en bestselger i USA i 
over et år. Filmen, som er bygget rundt intervjuer med Perkins, og inn-
holdet i bøkene hans, tar utgangspunkt i et folkemøte i Quito, Ecuador, 
der Perkins taler og ønsker å unnskylde seg for hva han har gjort mot 
folket i Ecuador. 

Kl. 21:00: Grunnkurs i undertrykking 
Israel - Palestina 

Film: Occupation 101 

Dette er en film laget for et amerikansk publikum om konflikten mellom 
Israel og Palestina. Et aktuelt spørsmål idag er om amerikansk politikk 
overfor Israel vil endre seg med Obama som president og med medier som 
i større grad enn før er villige til å vise palestinsk lidelse. Dette kan skape 
en opinion og en politisk stemning i USA som er langt mer kritisk til 
den støtten USA gir Israel økonomisk, militært og politisk. 

Filmen gir en oppsummering av historien om konflikten og om USAs 
forhold til Israel. Israel har i lang tid drevet en utdrivingstaktikk overfor 
palestinere. Vestlige, særlig amerikanske, medier har sjelden vist hvor 
sterk undertrykkingen av palestinere faktisk er og har vært. De har heller 
ikke vist tydelig hvor omfattende USAs støtte til Israel er. Denne filmen 
gir et perspektiv på hva som er Israels strategi og hva som har foregått på 
Vestbredden og i Gaza fram til 2008. 

Filmen representerer ikke det som i norske medier i det siste har blitt 
kalt en "balansert formidling". Filmen er svært kritisk til Israelsk poli-
tikk. 

Filmen har vunnet en rekke priser på festivaler i USA. 

Onsdag 28 januar 2009; to filmer og to 
innlegg. 

På Parkteatret Scene 

 

 

Apology of an Economic Hit Man 

(Stelias Koul, Hellas 2008, 90 min). 
In English/subtitled in English 

 

 

 

Occupation 101 

(Sufyan og Abdallah Omeish, 
USA, 2nd edition, 2008, 90 min) 
In English/subtitled in English. 

 

Diskusjon: 

Med to filmer setter vi fokus på to sider av ameri-
kansk utenrikspolitikk som har sterke krefter bak 
seg.  

De to filmene gir et bra bakteppe for å stille 
spørsmålet om Barack Obama har mulighet til å 
endre utenrikspolitikken på viktige områder.  

Politisk kommentator Ketil Raknes og professor i 
Nord-Amerikanske studier Ole Moen kommen-
terte spørsmålet med hvert sitt innlegg. Ordstyrer 
var Ketil Magnussen.  

 

Publikum:  65 
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Sri Lanka - Mislykket fredsprosess 
går over i blodbad 
Filmen Min datter terroristen fra 2007 om to unge jenter som er del av 
de tamilske tigrenes elitetropper gir fremdeles en aktuell kommentar til 
konflikten på Sri Lanka. Vi har invitert Rajah Balasingham og Sverre 
Tom Radøy til en samtale/diskusjon om hva som ligger bak konflikten 
og den aktuelle situasjonen på Sri Lanka og om det er håp for en fredelig 
sameksistens etter den sterke militære offensiven fra regjeringens side 
nå, med store sivile tap.  

 

The reconstruction of Afghanistan; 
Success or Failure?  
 

09:00 - 11:30: Morning seminar at PRIO (Hausmannsgt. 7)  

Film and discussion.  Extract from Between Hope and Fear 

The war on the Taliban and Al Qaeda is not won primarily by military 
means, but rather by bringing about tangible change in the everyday li-
ves of common Afghans. The credo is embraced by the new US Presi-
dent Obama and his nearest advisors. Yet, the lessons from Afghan re-
construction in the seven years since the Taliban was overthrown are 
mixed. 

Government capacity remains weak in many areas. International do-
nors pursue their own interests with little regard for Afghan national 
plans. Effective reconstruction is difficult under the prevailing security 
conditions. Yet, there are also successes. Landmines have been cleared. 
Many more have access to health and education. Communities have 
been engaged in running their own development projects. This film-
seminar takes stock of Afghan reconstruction, and looks at how future 
efforts could be more effective. 

 

Publikum: 50 

 

 

I samarbeid med: 

  

Onsdag 4. Februar, 2009 
på Parkteatret 

 

Min datter terroristen 
Beate Arnestad, Norway 2007, 60 min 
Sverre Tom Radøy holdt innlegg før filmen om 
Sri Lanka, hva som er bakgrunnen for dagens 
konflikt og hva som førte til at tamilene startet 
en væpnet motstandskamp. 
Regissør Beate Arnestad innledet til filmen. 
Rajah Balasingham snakket etter filmen om 
den aktuelle situasjonen på Sri Lanka. 
Ordstyrer: Sarah Prosser 
Sverre Tom Radøy er journalist i NRK og for-
fatter av boken "Reiser på Sri Lanka - Norges øy 
i tropene" fra 2008. Rajah Balasingham er leder 
for Norsk tamilsk forum. 

Onsdag 11. februar: 09:00 - 11:30: Morning 
seminar at PRIO 

 

Afghanistan - Between Hope and Fear 

Dominic Morissette, Canada 2008, 90 min 

Discussion: 
Participants: Kristian Berg Harpviken, The Af-
ghan Ambassador and Dominique Morissette. 

Publikum: 25 
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Afghanistan: Hvem vinner krigen? 
Nato eller Taliban? 
 

Film og diskusjon. 

Film: Afghanistan - Between Hope and Fear 

Rapportene fra Afghanistan tyder på et Taliban i militær fremgang. De 
internasjonale styrkene og den afghanske regjeringen påføres betyde-
lige tap og mister kontroll over større områder. Afghanere demonstre-
rer for å vise sin misnøye med at de internasjonale styrkene dreper si-
vile. Det snakkes mye om behovet for forhandlinger, men det er uklart 
hvem som skal forhandle med hvem - og om hva. 

USA har annonsert at de sender opp til 30 000 nye soldater. Valget i 
Afghanistan er utsatt til høsten, slik at troppforsterkningen skal ha 
gjenetablert den sikkerheten som gjør at valg er mulig. Skiftet av pre-
sident i Washington vil gi kursendring, men USA's militære angrep i 
Pakistan fortsetter. Hva slags utsikter har USA og NATO for å lykkes 
i krigen mot Taliban? Er Taliban i ferd med seire? Hva kan USA og 
dets internasjonale støttespillere gjøre annerledes? 

Er tiden inne til å stille spørsmålet om hvem som virkelig vinner 
krigen i Afghanistan? Den canadiske filmen Afghanistan - Bet-
ween Hope and Fear gjør blant annet det. Den stiller også andre 
ganske direkte spørsmål. Hva med gjenoppbyggingen; er det en 
suksess eller total fiasko? 

 

Publikum: 60 

 

I samarbeid med Canadas ambassade, PRIO og Oslo Kino 

 

Onsdag 11. februar: 16:00 - 18:45:  

Ettermiddag på Vika Kino  

 

 

 

 

 

 

 

Diskusjon: 

Diskusjon med Laila Bokhari (NUPI) og 
Kristian Berg Harpviken (PRIO) etter fil-
men. Filmen er med engelsk tale/tekst. 

Introduksjon til filmen av regissør Domini-
que Morissette.  

Introduksjon på engelsk. Diskusjon på norsk.  
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Corporate Social irResponsibility 1 
Oljeutvinning i Nigeria 

Er det mulig å drive oljeutvinning i Nigeria og samtidig påberope 
seg å ivareta et samfunnsansvar? 

Deltaet i Nigeria er ødelagt av tiår med oljeutvinning. Befolkningen får 
svært lite ut av dette mens oljeselskaper tjener milliarder. 

Oljeutvinningen i Nigeria er et av de grelleste eksempler på uansvar-
lighet fra selskapers side når det gjelder å ivareta et minimum av sam-
funnsansvar. Selskapene har samarbeidet med korrupte regjeringer og 
tatt ut store fortjenester mens befolkningene sitter igjen uten noen del 
av fortjenesten i et land som er ødelagt av konsekvensene av oljeutvin-
ningen. Miljø-ødeleggelsene er enorme og befolkningen er ikke bare 
fattige, men mister også sitt levebrød ved at naturen rundt dem dør, og 
vannet blir forgiftet. 

Flere selskaper som opererer i Nigeria hevder at de har et engasjement 
for den sosiale og miljømessige utviklingen i landet, men effektene av 
dette engasjementet er svært vanskelig å se. 

Statoil etablerte seg i Nigeria på 1990-tallet og er kun engasjert off-
shore. De hevder at de vil gjøre en bedre jobb enn sine kolleger i Shell 
og andre store selskaper. Er det i det hele tatt mulig å snakke om bedrif-
ters samfunnsansvar når man ser på hvordan oljeindustrien har påvir-
ket Nigeria? Og hjelper det å være litt bedre enn de andre når sjansene 
for å kunne skape noe positivt for befolkningen er så små? Burde man 
heller arbeidet for å radikalt forandre premissene for oljeutvinningen i 
landet? Slik oljeselskapene fungerer idag er det vanskelig å ikke se virk-
somheten som et tyveri av råvarer med hjelp av og støtte til en korrupt 
regjering.  

Grupper av befolkningen har tatt til våpen for å sloss mot oljeselskape-
ne og kidnappinger av utenlandske arbeidere eller deres familier er nes-
ten dagligdags. Av selskapene, den nigerianske regjeringen og av store 
deler av verden blir disse kalt terrorister. Når man ser resultatene av ol-
jevirksomheten på naturen og samfunnet er det vanskelig å se en be-
grunnelse til ikke å gå til krig mot den internasjonale oljeindustrien. 

The Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) er 
den viktigste av disse gruppene. Det finnes også mindre, lokale, uorga-
niserte gjenger som kidnapper folk for løsepenger. 

Det verste direkte og mest konkrete overgrepet mot det sivile samfunn 
som dokumentert ble begått av et oljeselskap skjedde på midten av 
1990-tallet da Shell presset på og samarbeidet med de nigerianske myn-
dighetene for å arrestere og henrette Ken Saro Wiwa og åtte andre le-
dere for en ikke-voldelig miljøbevegelse som kjempet mot Shells øde-
leggelse av miljøet i delta-området. Saro Wiwas bevegelse kjempet, med 
deres egne ord, for overlevelse. Mange, særlig barn, dør pga foruren-
singen forårsaket av oljeindustrien. 

 

Publikum: 50 

 

Onsdag 18. februar 2009 
kl 19:00 på Parkteatret: 

The Curse of Black Gold 
(Philippe Levasseur, Frankrike 2007, 30 min) 

Delta - Oil's Dirty Business 
(Yorgos Avgeropoulos, Hellas 2006, 60 min) 

 

 

 
 

Diskusjon: 

Helge Ryggvik, forsker ved Senter for teknologi, 
innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo og 
Stephan Smirou (MA om CSR og oljeselskaper i 
Nigeria) kommenterte filmene og tematikken. 
Ordstyrer: Ketil Magnussen. 
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Small  Arms - 
W eapon s of  Mass Destru ction  
 

There is one gun for every ten people on the planet 

Yet 8 million small arms and light weapons are  
manufactured every year 

Each year arms producers make enough bullets to 
 kill every human twice 

 

Film: Devil's Bargain 

Small Arms are weapons of mass destruction. Every year as much as half 
a million people are killed by small arms. 

On Monday March 2 the work towards an international arms trade 
treaty starts in the UN Headquarters in New York. Hopefully this 
treaty will be accepted and influence on the extreme availablilty of small 
arms in the world. 

Devil's Bargain exposes the international trade in small arms. Starting 
at an American weapon expo, director Shelley Saywell travels all over 
the world, from Somalia and South Africa to Bosnia and Moldavia, and 
from France back to the United States. We hear stories about how small 
weapons aren't destroyed after a war but rather channeled to other areas 
of conflict, how they're sometimes smuggled in the bodies of animals, 
and how they stand in the way of constructive economic development 
in third-world countries. 

Norway is a large exporter of weapons and ammunition globally. We 
like to think that arms produced by Norwegian companies don't reach 
countries we do not want them to go to, but the signs that they do are 
many. 

Monday March 2 also marks the ten year anniversary of the interna-
tional ban on landmines. That process showed that it is possible to 
reach international agreement and have an impact on the military in-
dustry and use of arms in conflict. 

 

Publikum: 40 

 

Monday March 2. 19:00  

at Parkteatret: 

 

Devil's Bargain 

Shelley Saywell, Canada 2008, 89 min 

 
 

 

 

Discussion: 

Conversation and discussion with David Isen-
berg from The International Peace Research Insti-
tute, Oslo, PRIO. Moderator: Ketil Magnussen. 

David Isenberg is Project Leader and Researcher 
for NISAT (the Norwegian Initiative on Small 
Arms Transfer) with a focus on conventional arms 
trade and private military and security contracting. 
David Isenberg is also one of the interviewees in 
the film Devil’s Bargain. 
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Film screening introduced by the director and discussion about sexual 
violence in war and how to stop it. Guests from the DR Congo, Rwan-
da, Australia, USA as well as experts from Norway and the Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs. 

Is the conflict in the DR Congo just a chaotic and incomprehensible in-
ferno of murder and rape, towards which nothing can be done? Or is it 
possible to analyze the war and find and implement concrete actions to 
prevent sexual violence and torture on the scale we see in the DR Congo 
today? 

Hundreds of thousands of women have been raped in the Democratic 
Republic of Congo (DR Congo). Families and societies are destroyed. 
Rape has become a strategy of war. 

Norway is committed to UN Security Council Resolutions 1325 and 
1820 about women, peace and security. This event is an attempt to give 
policy advice to the Norwegian government about what to do to help 
prevent sexual violence in war. 

We invited a very competent and interesting panel to answer the 
question: What can the Norwegian government do to help prevent 
sexual violence in the DR Congo? 

The film The Greatest Silence: Rape in Congo won “The Special Jury Prize” 
at the Sundance Film Festival in 2008,  “Best of Fest” at the London Human 
Rights Watch Film Festival, “Best of Fest” at One World Slovakia Film Festi-
val, “Best of Fest” at Rome Independent Film Festival, “Best Documentary” at 
the International Black DocuFest and “Best Human Rights Watch Documen-
tary”. 

This event was organised with the help and support of The 
Norwegian Peacebuilding Centre, The Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs, NUPI and Norwegian Church Aid and in close 
collaboration with Randi Solhjell and Anette Bringedal Houge. 
Publikum: 175 

 

Wednesday, March 11 
18:00 - 22:00 at Parkteatret: 

The Greatest Silence:  

Rape in the Congo 
Lisa Jackson, USA 2008, 76 min. 

Introduction: 
Introduction by Anette Bringedal Houge and 
film director Lisa Jackson 
Interview with Leah Chishugi about her recent 
travels in the Eastern DR Congo and her inter-
views of hundreds of raped women in the area. In-
terviewer: Sarah Prosser. 

Discussion: 
Panel discussion about what the Norwegian go-
vernment can and should do to help stop sexual 
violence in the DR Congo 
Panel participants: 
Leah Chishugi (journalist/nurse DR 
Congo/Rwanda) 
Kristin Scharffscher (research fellow, Societal sa-
fety and crisis management, University of Sta-
vanger, Norway) 
Anne Kristin Sydnes (Head of Department of In-
ternational Programmes, Norwegian Church Aid) 
Bernard Kalume (DR Congo, UN worker, 
translator and liason between the UN and several 
militias in eastern Congo) 
State secretary Håkon Gulbrandsen (The Nor-
wegian Ministry of Foreign Affairs) 
Morten Bøås (researcher Fafo - Norway, expert on 
the DR Congo) 
Moderator: Giji Gya, Executive Director, Interna-
tional Security Information Service, Europe. 
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En sterkt provoserende og viktig film om Den Demokratiske Republikken 
Kongo (DR Kongo), om fattigdom som ressurs, om bistand og korrup-
sjon, om media og katastrofer og om utnyttelse av mennesker og naturres-
surser. 

Som en fortsettelse av forrige film og arrangement om DR Kongo (ons-
dag 11. mars) viste vi 18. mars filmen Episode III: Enjoy Poverty. Filmen 
er en anderledes dokumentarfilm, filmet som en dokumentasjon av et 
kunstprosjekt og et kunstprosjekt i seg selv, over tre år i DR Kongo. 

DR Kongo mottar store summer i bistand fra land og internasjonale in-
stitusjoner, men mye av dette går til å holde liv i organisasjonene som 
forvalter disse pengene. Samtidig blir enorme rikdommer fraktet ut av 
landet, mens en stor del av befolkningen lever i dyp fattigdom. 

Renzo Martens' grunnleggende argument er at fattigdom er en stor res-
surs som åpenbart kommer andre mer til gode enn befolkningen selv. 

FN-styrken MONUC bruker til tider mer ressurser på å beskytte seg 
selv og internasjonale selskaper, som gruveselskaper som henter ut mine-
raler, enn på å beskytte en lokalbefolkning som i deler av landet er utsatt 
for ubeskrivelige overgrep. Bistandsorganisasjoner er først og fremst der 
mediedekningen er størst fordi det er der pengene er.  

Enjoy Poverty var åpningsfilmen på den Internasjonale Dokumentar-
filmfestivalen i Amsterdam (IDFA) i November 2008. Den nederlandske 
utviklingsministeren som skulle åpne festivalen nektet å stille opp etter 
at han fikk se filmen på forhånd. Dette er en film noen hater mens andre 
ser den som en ekstremt viktig og god film. 

 

Incredibly Creative Documentary 

Episode III - Enjoy Poverty investigates the emotional and economic va-
lue of Africa’s most lucrative export: filmed poverty. As with more tradi-
tional African exports such as cocoa and gold, the suppliers of this new 
African commodity hardly benefit from it at all. Deep in the interiors of 
the Congo, Dutch artist Renzo Martens launches an emancipatory pro-
gram that helps the poor become aware of what their primary capital re-
source is: poverty. 

Over several years Martens single-handedly undertakes an epic journey. 
Combining investigative journalism, satire and self-awareness in a 
deeply singular view, Episode III - Enjoy Poverty is ingeniously provoca-
tive, often times ironic and hilarious, whilst the mirror he holds up to us 
is inevitably sad. Episode III - ‘Enjoy Poverty’ is the third episode in a se-
ries of films that reveal the world as a spectators’ paradise. 

 

Publikum: 49 

 

Onsdag 18 mars kl 19:00, 2009 
på Parkteatret: 

Enjoy Poverty 

(Full tittel: Episode III: Enjoy Poverty) 
Renzo Martens, Nederland 2008, 90 min 

 

 

 

 

Dutch helmer Renzo Martens may be a 
prankster, a genius or a fool when he tries to per-
suade Congolese locals they should turn their po-
verty into a commodity. But that's the gist of his 
provocative project in docu "Episode 3: Enjoy Po-
verty." Irritating and fascinating by turns, pic 
makes for weirdly compelling viewing.  

Variety 

Enjoy Poverty 
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Onsdag 1. april, 2009 
kl. 19:00 på Parkteatret 

 

Edward Said - The Myth of 

"The Clash of Civilizations" 

The Media Education Foundation, USA 1998, 40 min. 

Dark Side of the Moon 

William Karel, Arte France / Point du Jour, Frankrike 2002, 50 min. 

1. april: To filmer - to løgner  
- to avsløringer  
Edward Said - The myth of 'The Clash of Civilizations' 

Artikkelen og boka med tittelen The Clash of Civilizations (1993 og 
1996) av Samuel Huntington formulerte et syn som har hatt enorme 
negative konsekvenser og har definert mye av det verdensbildet som 
dominerer idag. Dette verdensbildet setter fremdeles mange av premis-
sene for de diskusjonene som foregår på Litteraturhuset eller i avisene 
og radio/tv idag om religionskritikk og islamfrykt. 

Ideen om The Clash of Civilizations er en av de store løgnene i vår tid. 
Det passer derfor bra å vise denne 40 minutter lange forelesningen om 
igjen akkurat 1. april. 

Edward Said, professor i engelsk og komparativ litteratur ved Columbia 
University, som døde i 2003, var en av de siste tiårs' store intellektuelle 
forfattere og talere. I denne filmede forelesningen fra 1997 tar han et 
grundig oppgjør med Huntingtons doktrine. Saids tanker og hold-
ninger er like relevante og viktige idag, også i forhold til den aktuelle 
debatten, som de var da forelesningen ble holdt. 

Debatten vi har idag viser hvor lett det er å snakke om "oss" og "dem" 
uten å reflektere over hvorvidt det er noe som knytter "dem" sammen, 
og om det er noe som knytter "oss" sammen. En ukritisk bruk av "dem" 
og oss" er mer egnet til å oppfordre til fiendeskap enn til dialog og for-
ståelse. Edward Said var en av de fremste opponenter til tanken om at 
det er et kulturelt uoverstigelig gap mellom et "oss" i Vesten og et "dem" 
i "den muslimske verden". 

Dark Side of the Moon 

Var en av verdens største mediebegivenheter noensinne bare en bløff? 

For 40 år siden, 20 juli 1969, kunne en hel verden se Neil Armstrong og 
Buzz Aldrin gå de første skritt på månen, eller var det virkelig det de så? 
Ble hele verden lurt? 

Var TV-overføringen av månelandingen i 1969 en bløff, laget på for-
hånd i studio, iscenesatt av Stanley Kubrick? President Nixon og den 
amerikanske regjeringen satset alt på en vellykket overføring av måne-
landingen som en gigantisk mediabegivenhet og maktdemonstrasjon. 
For å være sikker på at hendelsen kunne vises på TV ble den i hemme-
lighet filmet i studio på forhånd....? 

Publikum: 54 

 



 

 18 

En alternativ mediekanal www.dokumentarkino.no Rapport 2009 

Onsdag 15. april 2009, kl 19:00 

på Parkteatret Scene 

 

 

Torturing Democracy 
Kan amerikanske politikere og tjenestemenn bli tiltalt for bruk 
av tortur? 

Denne filmen har skapt bølger i USA. Ikke fordi det er den første filmen 
som tar opp bruken av tortur mot terrormistenkte i amerikanske fengs-
ler, men fordi den er så grundig at det er umulig å se bort fra de anklage-
ne som blir framlagt. 

Mange i USA snakker nå om muligheten av en tiltale mot høyere em-
betsmenn og kanskje til og med ministre i Bush-administrasjonen. 

Den spanske dommeren Baltasar Garzon jobber for å ta ut tiltale mot 
seks amerikanske høyere embetsmenn, deriblant tidligere Attorney 
General Alberto Gonzalez, for å ha tillatt bruk av tortur. Garzon er den 
samme dommeren som krevde å få Pinochet utlevert til Spania for å 
møte i retten for tortur og drap.  

Bruken av denne typen transnasjonal justis åpner for interessante 
perspektiver. I introduksjonen til filmen ønsker vi blant annet å se det-
te i forhold til arbeidet i, og mulighetene til handling for, den interna-
sjonale straffedomstolen ICC. 

Filmen går inn i hvem som skrev om amerikansk lov slik at tortur kun-
ne benyttes og hvem som beordret bruk av tortur. Etter denne filmen er 
det ikke lenger mulig å bare skylde på noen unge, uerfarne soldater i Abu 
Ghraib. 

 

Please watch "Torturing Democracy." It isn't easy to watch; but what so many in-
nocent (and guilty) individuals were subjected to in your name was unimagi-
nably harder. As readers know, I've been fixated on this since Abu Ghraib. But 
that documentary made me ill by forcing me again to absorb the enormity of 
what Bush and Cheney have done - and the urgent, urgent task of repairing the 
damage. If America is to recover, those responsible must be put on trial. Including 
the president. 

Andrew Sullivan, 
Atlantic Monthly.com 

 

Publikum: 37 

 

Torturing Democracy 

Washington Media Associates 
in association with 
The National Security Archive 
Written and produced by Sherry Jones, 
USA 2008, 90 min 

 

NB! Filmen er tekstet på norsk 

Film in English. Introduction (15 min) in 
English. 

Kommentar til filmen og problemstillingen 
ved Morten Bergsmo, seniorforsker ved 
PRIO og koordinator for Forum for Interna-
tional Criminal and Humanitarian Law. 
Morten Bergsmo har en Doktorgrad i Inter-
nasjonal rett og er tidligere Senior Legal Ad-
viser and Chief of the Legal Advisory Sec-
tion, Office of the Prosecutor, International 
Criminal Court ICC.  

Ordstyrer: Ketil Magnussen 
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Tirsdag 28 og onsdag 29 april, 2009 
på Litteraturhuset og  
Parkteatret Scene 

 

 

Corporate Social irResponsibility 2 
Shipbreaking 

 

Norske skip kuttes opp på strendene i Bangladesh, i noen tilfeller 
av barn. Norske redere tjener mye penger på å kvitte seg med 
overflødige skip på denne måten. Mange blir drept eller skadet i 
det ekstremt farlige arbeidet. Norske myndigheter og norske sel-
skaper sier de ønsker å bidra til å endre dette, men lite er gjort for 
å sette handling bak ordene. 

 

Etter 25-30 år er mange skip over sin operasjonelle alder og sendes til å 
bli kuttet opp og solgt for verdien av metallet. Skipene består av ca  90% 
stål, men i tillegg til stålet finnes det også store mengder farlige stoffer. 

På opphoggingsstrendene i Chittagong i Bangladesh er det tidevannet 
som renser skipet for olje. Kabler brennes på stranda, asbest videresel-
ges og stål smeltes uten at giftholdig maling er strippet. Ting gjøres 
fort og billig, døgnet rundt. En av fire arbeidere er barn, noen så unge 
som ni år. Alle kjenner noen som har omkommet eller blitt skadet for 
livet på jobb. 

Skipsdemonteringen foregår stort sett på strender i Sør-øst Asia, men 
også i Tyrkia og Kina. I Norge har media i enkelte tilfeller satt søkelys 
på virksomheten i Bangladesh. 

Arbeidet foregår under svært farlige forhold og mange blir skadet og 
drept under arbeidet. 

Mange norskeide skip ender sitt "liv" på denne måten og norske redere 
er dermed med på å opprettholde en virksomhet som forårsaker mange 
menneskers skade eller død. Virksomheten forårsaker også store miljø-
ødeleggelser. 

Hva gjør norske selskaper og den norske stat for å unngå å med-
virke til denne livsfarlige og miljøskadelige virksomheten? 

Norge, ved Miljøverndepartementet har tatt en ledende rolle i det in-
ternasjonale arbeidet (i The International Maritime Organization, 
IMO) med å lage en konvensjon som skal sikre miljø, arbeidsforhold og 
utvikling på en bedre måte enn det vi ser i filmen Ironeaters. 

Mange NGO'er hevder at Norge i dette arbeidet fungerer som en brem-
sekloss heller enn en pådriver for en reell endring. Næringen tjener 
store penger på en mangelfull internasjonal regulering som hindrer an-
svarliggjøring av selskapene for måten man kvitter seg med farlig avfall 
på.  

Det er et spørsmål om hvorvidt Norges representasjon i dette arbeidet 
knytter sine sympatier sterkest til næringens ønske om størst mulig 
inntjening eller til visjonen om å skape en bedre og mer rettferdig 
framtid for noen av verdens fattigste mennesker. 

Publikum: 55 (Litteraturhuset) 
Publikum: 27 (Parkteatret) 

I samarbeid med:  
Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) og 
NGO Platform on Shipbreaking 

Iron Eaters 
Shaheen Dill-Riaz 
Germany 2008, 85min 
 
Program tirsdag 28. april 
på Litteraturhuset: 
 
12:30: Film: Ironeaters 
14:15: Diskusjon 
 
Panelet besto av: 
Statssekretær Håkon Gulbrandsen (UD) 
Ingvild Jenssen (NGO Platform on Shipbreaking) 
Halldor Hustadnes (Dagbladet) 
Hanna Lee Behrens (direktør for Miljø og 
Innovasjon i Rederiforbundet) 
Hans Frode Asmyhr (FrP) 
Ordstyrer: Ketil Magnussen 
-------------- 
Program onsdag 29. april 
på Parkteatret: 
 
19:30: Film: Ironeaters 
Introduksjon og diskusjon med Ingvild Jenssen 
(NGO Platform on Shipbreaking)  
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Onsdag 13. mai 2009, kl 19:00 
på Parkteatret Scene 

 
Deep oil sands developments are major industrial 
facilities, and may include an upgrader to convert 
bitumen into synthetic crude oil. 

 
3-D seismic involves cutting a dense grid of seismic 
lines across deep oil sands leases to map the locati-
on of deep oil sands. 

 

Thousands of core holes will be drilled from well 
pads to map the location of the deep oil sands. 

 

The amount of long term deforestation associated 
with development of existing deep oil sands leases is 
expected to exceed clearing associated with oil 
sands mines. 

Corporate Social irResponsibility 3 
Norway's future - at what cost? 

  
 

The exploitation of the oil sands in Canada - Statoil’s number 
one investment for the next ten years - is a political, ethical, fi-
nancial and environmental disaster. 
 

The biggest project in StatoilHydro’s portfolio for the next ten years is 
the Alberta oil sands. Whether it is viable on financial, ethical and en-
vironmental grounds is key to Norway’s credibility and viability as a 
nation living off its oil money.  

StatoilHydro, including their majority shareholder the Norwe-
gian State, desperately need major new energy sources within the 
next decade.  

Their decision to invest in the oil sands of Alberta Canada as their 
number one priority, is one that comes at a cost. We look at that cost; 
health, financial, social, environmental and political. This is a subject 
that civil society in Norway should be aware of and feel part of, but the 
messaging is hard to decipher. These films and discussion aim to shed 
light on what this investment means for the future of Norway as an oil 
nation. 

What are the politics of investing in Canada- a nice safe place to reply 
on in times of world insecurity? Obama has recently stated the USA 
will not rely on dirty oil- does this mean no future for the oil sands of 
Alberta? The investment in the oil sands was made when oil prices 
were high. The decrease in oil price makes this project uneconomical, 
for the moment. The next climate meeting in Copenhagen is fast ap-
proaching; Norway is likely to support Canada’s efforts to water down 
any targets for cuts in greenhouse gas emissions, a move likely to un-
dermine its credibility as an environmentally friendly nation. 

 

Continues on the next page… 

 

 
The Athabasca River flows north from its glacial source  
in Jasper National Park to the Arctic Ocean. 
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Onsdag 13. mai 2009, kl 19:00 
på Parkteatret Scene 

 

 
Above-ground pipelines are required to transport 
steam and bitumen across a deep oil sands project 
site. 

 

 

From left to right: 
Sarah Prosser (Moderator), Andrew Nikiforuk, Me-
lina Laboucan-Massimo and Dr. John O’Connor 
 

 

 

Corporate Social irResponsibility 3  
Norway's future - at what cost? (cont.) 

 

Discussion with John O’Connor, Andrew Nikiforuk and Melina 
Laboucan-Massimo 

Was there a case of undue alarm in Alberta, or is there a risk that poor 
health can be linked to oil sand extraction? Would StatoilHydro 
methodologies of underground extraction be any better than the cur-
rent open pits, or could it be worse? 

The boreal forest the size of England that overlies the oil sands, covers 
what is the second largest oil deposit on earth. Can StatoilHydro re-
move the oil without destroying this ecosystem? Canada is accountable 
for the CO2 quota emitted from these activities - if Norway is commit-
ted to keeping these low, why did they not apply for a 2 million dollar 
grant to invest in Carbon Capture Schemes in the area? Was it because 
they know it is not viable? Fresh water resources may be drained- can 
this be guaranteed not to affect local communities? 

How can a community survive in the face of big industry? Including an 
illustration of how the tar sands, and the North Central Corridor 
Pipeline (in which Statoil has invested $160 million) in particular, will 
affect the Lubicon Cree inidignous community in Northern Alberta. 

 

Dr John O’Connor, Medical doctor in Alberta and main character in 
Downstream. Andrew Nikiforuk, Investigative journalist, Canada 
(also in Downstream). Melina Laboucan-Massimo, representative 
for the Lubicon tribe in Alberta. 

 

Publikum: 35 

  

 

I samarbeid med: 

  
 

19:00: Film: Downstream 
(Leslie Iwerks , USA, 2008, 33 min,) 

At the heart of the multi-billion dollar oil sands industry in Alberta, Canada, Dr John O’Connor suggested that the significantly higher rates of 
rare cancers could be due linked to industrial effluent released into the local river and atmosphere. He was accused of “raising undue alarm in the 
community” and his career was jeopardised. Oscar shortlisted short film. 

 

21:00: Film: Petropolis 
(Canada, 2009, 40min) 

This film has only be screened once at an international festival, where it was received to great acclaim. The main release date is autumn 2009, 
but we are able to screen it as an unpromoted event. 
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Torsdag 14 mai 2009, kl 12:00 
på Litteraturhuset 

 

 

9/11- Time for a Second Look 
Film: Zero + foredrag med David Ray Griffin 

Professor emeritus David Ray Griffin er blitt en av de fremste kritiker-
ne av den offisielle forklaringen på terrorhandlingene 11. september 
2001. I bøker, artikler og foredrag har han påvist svakheter og selvmot-
sigelser i den offisielle rapporten og annen litteratur som støtter den 
offisielle forklaringen. 

 
I foredraget 9-11- Time for a Second Look rekapitulerer Griffin denne 
kritikken og kommer også med nye elementer som styrker hans kritikk. 

I Norge er det lite plass til denne diskusjonen. Mange mener det er me-
ningsløst å ta opp denne kritikken og at det bare handler om hysteriske 
konspirasjonsteorier. Diskusjonen om dette er faktisk friere i USA der 
det gjennom meningsmålinger er uttrykt stor mistillit til den offisielle 
forklaringen på 11. sept. I en stor meningsmåling i 2006, publisert i 
The New York Times og av CBS framkommer det at så få som 15% av 
befolkningen i USA tror på den offisielle forklaringen, mens nærmere 
30% tror at den er løgn. Man må heller ikke glemme at forklaringen på 
11. sept. var den direkte foranledningen til den krigen som pågår i Af-
ghanistan, der Norge er med. 

Kom se og døm selv. På arrangementet var det mulig for publikum å delta 
i diskusjonen med en av de fremste eksponentene for kritikken av den 
offisielle historien om 11. sept. 2001. 

Zero – An investigation into 9/11 er en av de 'famøse' 9-11-filmene, for 
de av publikum som ikke kjenner så godt til hele diskusjonen rundt 11. 
sept. og kritikken av den offisielle forklaringen. 

 

Publikum: 170 (tilsammen – film og foredrag var to separate arrangementer) 

 

 

 

Zero – An investigation into 9/11 

Francesco Tre og Franco Fracassi,  
Italia 2007, 104 min. Engelsk tale / In English.  
 
Program: 
12:00: Dørene åpner 
12:30: Film: Zero-an Investigation into 9-11 
14:30: Pause 
15:00: Forelesning med David Ray Griffin 
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Onsdag 20 mai kl 18:00 
på Parkteatret 

 

Corporate Social irResponsibility 4  
 

Et lite stykke Norge på Guantanamo 

 

Hvorfor ble det aldri en etterforskning av Aker Kværners enga-
sjement på Guantanamo? 

Hva er konsekvensene av å ikke reagere på slike handlinger?  

Vil det være mulig for torturofre å søke erstatning fra Aker-
konsernet pga deres medvirkning til å bygge og vedlikeholde tor-
turfengselet på Guantanamo?  

 

I USA og internasjonalt jobbes det for å reise tiltaler for medvirkning 
til tortur på Guantanamo. Vil dette påvirke norske påtalemyndigheter? 
Kan det reises ny tiltale mot Aker systemet eller mot Kjell Inge Røkke? 
Vil det kunne komme sivile søksmål med krav om erstatning for lidel-
sene påført mennesker på Guantanamo? Hvordan påvirker det vårt eget 
samfunn at det ikke reageres på slike handlinger som det Aker-
konsernet sto for på Guantanamo? 

Aker Kværner var, gjennom et heleid datterselskap, den største private 
kontraktøren på Guantanamo i perioden da fengselet ble bygget opp. 
Flere organisasjoner, deriblant Amnesty International, forsøkte å adva-
re Akers ledelse, inkludert Kjell Inge Røkke om hva de i virkeligheten 
var med på og hva konsekvensene kunne bli. Aker-konsernet valgte å 
ignorere alle slike henvendelser.  

Etter en klage fra Forum for utvikling og miljø fant norske myndigheter 
at selskapet hadde brutt med OECDs etiske retningslinjer og sannsyn-
liggjorde medvirkning til menneskerettighetsbrudd. 

Etter Erling Borgens film Et lite stykke Norge ble saken igjen aktuell. 
Mange har ment at Aker Kværner burde vært tiltalt  etter norsk straf-
felov for med vitende og vilje, å ha medvirket til å etablere og drifte et 
torturfengsel. Forholdet ble anmeldt men Riksadvokaten valgte å hen-
legge saken. 

Både internasjonalt og i USA forberedes det nå tiltaler og erstatnings-
søksmål for medvirkning til tortur begått på Guantanamo og andre så-
kalte "Black sites" der terrormistenkte har blitt holdt i fangenskap, un-
der amerikansk administrasjon. Disse tiltalene rettes ikke bare mot per-
soner som direkte har begått handlinger som karakteriseres som tortur, 
men også mot høyere embetsmenn og eventuelt politikere, som har til-
latt og har beordret tortur. Tiltalene kan meget mulig også ramme pri-
vate selskaper som har vært involvert i utøvelse av tortur. Vil dette 
endre påtalemyndighetens holdning til saken mot Aker Kværner (idag 
Aker Solutions)? 

 

Publikum: 63 

I samarbeid med:  
 

Et lite stykke Norge 

Erling Borgen 2006, 55 min,  oppdatert versjon 2009 
 

Program: 
18:00:  Et lite stykke Norge 
19:00:  Pause 
19:15: Utdrag av Et lite stykke Norge med spesiell fokus 
på Kværners engasjement på Guantanamo (11 min) 
19:30: Diskusjon 
21:30: Slutt 
 
Diskusjon om hvorfor det aldri ble en etterforskning 
av hva Aker Kværners 700 ansatte på Guantanamo 
faktisk gjorde, og om det politiske klimaet som råder i 
USA og internasjonalt idag vil kunne endre på dette. 
Er det sjanser for at tidligere Guantanamo-fanger ka 
gå til erstatningssak mot Aker Kværner, nå statseide 
Aker Solutions? 
 
 
I panelet: 
Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty 
Int. Norge,  
Knut Rognlien, advokat, 
Odd Nordhaug, professor i strategi og ledelse ved 
Handelshøyskolen i Bergen, 
Joakim Hammerlin, filosof og forfatter av boka Ter-
rorindustrien, og 
Erling Borgen, journalist, forfatter og filmskaper. 
Ordstyrer: Ketil Magnussen 
 
Aker Solutions (tidligere Aker Kværner) var invitert 
til å delta i diskusjonen men avslo. De mener at de 
har gjort seg ferdige med denne saken.  
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Tuesday May 26, 2009, kl 19:00 
at Parkteatret Scene 

 

Corporate Social irResponsibility 5  
Dear Norway -  Clean up or Clear out 

Norwegian greed is killing the wild salmon in Canada. 

 
The two largest salmon farming companies in the world are Norwegian 
- John Fredriksen's Marine Harvest and the partly state-owned Cer-
maq. Both companies have different standards for how they operate in 
Norway and how they operate abroad. They are gaining a reputation for 
poor environmental standards and labour conditions. 

A delegation from Canada is coming to Norway in May to participate 
at the General Assemblies of Marine Harvest and Cermaq, and try to 
persuade the majority of shareholders that the way they are doing 
business is completely unsustainable. 

 

"From the people of Canada to the people of Norway: Help us save our 
wild salmon before it's too late." - is the plea from the Canadian de-
legation to Norway. 

 

On Canada's west coast these companies are the major actors in cau-
sing the extinction of wild salmon. The companies have huge profits in 
good years. Still, they refuse to run the farming business according to 
standards that would protect the wildlife where they operate. They 
knowingly distribute propaganda to distort the discussion about envi-
ronmental consequences of their business. 

Sea lice is right now the biggest threat to the wild salmon. A large ma-
jority of researchers agree that there is a very strong relation between 
the salmon farms and the level of lice found on the wild salmon. The 
companies are trying to make this look like a discussion where there are 
equal scientific support both for and against the theory of a relation 
between the fish farms and sea lice. The reality is that they are making 
this debate up by buying researchers to write what they want them to 
write. 

Why does a Norwegian state owned company choose to jeopardi-
ze something as a important as the wild salmon stock on the west 
coast of Canada, just to save a few dollars in production? 

Publikum: 16 

In collaboration with: Pure Salmon Campaign 

Dear Norway 

Damien Gillis, Canada 2009, 18 min 
Short film about the problems and impacts 
of salmon farming with a focus on British 
Columbia. 
 
Alexandra's Echo 
Helen Slinger, Canada 2003, 47 min 
A film about Alexandra Mortons life and her 
struggle for the survival of the wild salmon. 
 
Program: 
13:00: Press conference 
19:00: Bar open 
19:15: Film: Dear Norway 
19:30: Discussion 
20:30: Film: Alexandra's Echo 
 
Guests: 
Alexandra Morton (Director of the Salmon Coast 
Field Station in the Broughton Archipelago, British 
Columbia, Canada) 
Chief Bob Chamberlin (Chief of the Kwicksutai-
neuk Ah-kwa-mish First Nation and Chairman of 
the Musgamagw-Tsawataineuk Tribal Council) 
Damien Gillis (Save Our Rivers Society) 
Heikki Holmås (Norwegian MP) 
Lise Bergan (Informasjonsdirektør Cermaq) 
Jørgen Christiansen (Kommunikasjonsdirektør Ma-
rine Harvest) 
Moderator: Ketil Magnussen 
 

 
Heikki Holmås (Norwegian MP) 
with Chief Bob Chamberlin at Park-
teatret. 

 
Lise Bergan (Informasjonsdirektør 
Cermaq) and Jørgen Christiansen 
(Kommunikasjonsdirektør Marine 
Harvest) at Parkteatret. 



 

 25 

En alternativ mediekanal www.dokumentarkino.no Rapport 2009 

Onsdag 27. mai kl 19:00 
på Parkteatret 

 

 

De gode kapitalistene  
Det norske pensjonsfondet og etisk forvaltning 

Det norske pensjonsfondet (utland), også kjent som oljefondet, skal 
ikke investeres i selskaper som bryter med de etiske retningslinjene. 
Fondet er investert i 8000 selskaper. Er det mulig for Norges Bank og 
Etikkrådet å ha nok informasjon om alle disse selskapene? Fungerer de 
etiske retningslinjene etter hensikten? Eller tjener de først og fremst 
til å gi oss en god følelse og god nattesøvn? 

Monsanto er et av selskapene fondet er investert i. Etikkrådet vurderte 
å anbefale at fondet skulle trekke seg ut pga dokumentasjon på barnear-
beid. Konklusjonen ble å fortsatt være investert, men å forsøke å påvir-
ke selskapet. 

2. juni skal forslag til nye etiske retningslinjer for fondet opp i Stor-
tinget. De nye retningslinjene vil åpne for at fondet i større grad kan 
påvirke bedrifter de ikke synes driver etisk riktig, heller enn å trekke seg 
ut av disse bedriftene. Har det norske oljefondet noen reell mulighet til 
innvirkning på disse bedriftene? Saken om Monsanto er aktuell i denne 
forbindelse.  

Er det norske pensjonsfondet/oljefondet en god kraft i verden? Oppfyl-
ler fondet forventningene som opprinnelig lå i opprettelsen av de etiske 
retningslinjene? 

De nye retninglinjene vil åpne for at det blant annet blir større fokus 
på miljø/klima og på mer transparens i pengestrømmer. Det vil også 
åpne for bruk av en "observasjonsliste" slik at fondet, i stedet for å trek-
ke seg ut av et selskap, kan markere at selskaper som er på observasjons-
listen er i en utsatt posisjon i forhold til å beholde pensjonsfondet som 
investor. 

 

De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland ble fastsatt 19. november 
2004. Retningslinjene bygger på forslag fra det regjeringsoppnevnte Graver-utvalget som 
la fram sin rapport sommeren 2003. Utvalget identifiserte to etiske forpliktelser for for-
valtningen av Pensjonsfondet – Utland. For det første skal fondet forvaltes med sikte på 
høy avkastning, slik at kommende generasjoner også får glede av landets oljerikdom. 
Denne etiske forpliktelsen ivaretas gjennom det løpende arbeidet med å sikre høy avkast-
ning gitt en moderat risiko, herunder eierskapsutøvelse for å ivareta fondets finansielle in-
teresser. For det andre skal grunnleggende rettigheter hos de som berøres av selskaper fon-
det er investert i, respekteres. Denne delen av de etiske forpliktelsene fremmes både gjen-
nom eierskapsutøvelse og utelukkelse av selskaper fra fondets investeringsunivers. (hentet 
fra regjeringen.no) 

 
 
 

I samarbeid med: Medieoperatørene (MOP) 

 

Publikum: 101 

 

De gode kapitalistene 

Regissør: Line Hatland 
Produsent: Medieoperatørene,  
Norge 2009, 55 min 
 
Maria Reinertsen (Morgenbladet)  
ledet diskusjonen etter filmen med: 
Hans Petter Graver,  
(Universitetet i Oslo),  
Andreas Føllesdal  
(Etikkrådet og UiO)  
Kjell Roland 
(daglig leder i Norfund) 
Line Hatland (regissør) 
og Pia Gaarder (Norwatch) 
 

Hans Petter Graver er professor i jus og  
ledet utvalget som foreslo retningslinjene  
for fondet. Andreas Føllesdal er professor  
i filosofi og er medlem av Etikkrådet.  
Pia A. Gaarder er ansvarlig redaktør i Norwatch 
Maria Reinertsen er journalist i  
Morgenbladet og har skrevet flere artikler 
om forvaltningen av pensjonsfondet. Kjell Roland er 
daglig leder i Statens investeringsfond for utviklings-
land, Norfund og en av stifterne av analyseselskapet 
ECON. 
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Onsdag 3 juni kl 19:00 
på Parkteatret Scene (Gratis): 

 

 

Absurde blikk på absurde  
situasjoner 

 
To filmer: Shadow of the Holy Book og The Yes Men 

 

Shadow of the Holy Book 

En finsk filmskaper og en amerikansk jurist forsøker å forstå hvordan 
det merkelige, men brutale diktaturet Turkmenistan fungerer og hvor-
for store multinasjonale selskaper har oversatt og utgitt en absurd bok 
(Ruhnama -"livets bok"), skrevet av den tidligere presidenten og dikta-
toren Saparmurat Niyazov. 

Visningen markerer lanseringen av Oslo Dokumentarkinos "mini-
festivaler". Nå kan hvem som helst i Norge lage sin egen filmfestival 
med tre filmer om temaet "Næringsliv og menneskerettigheter". De tre 
filmene som fås ved henvendelse til Oslo Dokumentarkino er: Shadow 
of the Holy Book, China Blue og Darwin's Nightmare, alle med norske 
undertekster. 

The Yes Men 

Identity Correction 

Impersonating big-time criminals in order to publicly humiliate them. 
Targets are leaders and big corporations who put profits ahead of eve-
rything else. 

Denne første filmen om The Yes Men er fem år gammel, men fremdeles 
aktuell, både i innhold og som inspirasjon. Få mennesker i verden har 
turt å gjennomføre så modige stunts som The Yes Men.  

 

Publikum: 30 

 

 

Shadow of the Holy Book 

Arto Halonen, Finland 2007 
90 min. m/norske tekster. 

The Yes Men 

Dan Olman, Sarah Price, and Chris Smith,  
USA 2004, 78 min. Med norsk tekst. 
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Onsdag 10 juni kl. 18:30 
på Parkteatret (Gratis) 

 

 

 

Waltz with Bashir 
Som avslutning på vårhalvåret viste vi filmen Waltz with Bashir (med 
engelsk tekst). Gratis inngang! 

 
I samarbeid med Fredsforskningsinstituttet PRIO -  
I anledning PRIOs 50-årsjubileum. 

Filmen følges av en samtale mellom Hanne Eggen Røislien (PRIO-
forsker) og Line Fransson (journalist i Dagbladet). 

 
Waltz with Bashir 

25 år etter krigen i Libanon i 1982 begynner filmregissør Ari Folman å 
reflektere over hvorfor han ikke har noen minner fra den perioden i sitt 
liv. Han oppsøker gamle venner og soldatkolleger og langsomt kommer 
minnene tilbake. Hele historien, bortsett fra bilder fra Sabra og Shatila, 
er fortalt med animasjon. Vi presenterer filmen som en dokumentarfilm 
selv om det å illustrere historien med tegninger gjør at grensen mot 
fiksjonsfilm blir uklar. 

 

Publikum: 200 

 

I samarbeid med:  

 

Waltz with Bashir 

Ari Folman, Israel 2008, 87 min. 
With English subtitles. 
 
Filmen ble etterfulgt av en samtale mellom Hanne 
Eggen Røislien (PRIO-forsker) og Line Fransson 
(journalist i Dagbladet). 
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Onsdag 16 september 2009, kl 19:00 
på Litteraturhuset 
 

 

Let's Make Money 
 
Den globale økonomien er i krise 
Hvor ble det av pengene? Hvor går vi herfra? 

• Skal markedet ordne opp på egen hånd eller har krisen gitt 
plass for alternative tanker om verdensøkonomien? 

• Er det fortsatt krise eller er faren over? 
• Skal egoisme fortsatt være drivkraften mot en bedre verden 

("greed is good")? 

Da den økonomiske krisen slo til for fullt var det mange som uttalte at ti-
den var inne for en ny økonomisk modell. Nå virker det som diskusjonen er 
avsluttet og verden fortsetter i samme spor som før. Hvordan havnet vi i 
den deregulerte neoliberalistiske verden som mange mener er årsaken til 
den økonomiske krisen, og hvorfor klarer vi ikke å forandre kurs? 

Er krisen over? Er pengene tilbake? Hvis ikke; hvem må i tilfelle betale? 

Dette var ikke en diskusjon for og imot markedsliberalismen, men heller et 
forsøk på å gi noen perspektiver på den økonomiske krisen og på markedsli-
beralismen som et fenomen i vår tid. Målet med arrangementet er ikke å 
konkludere men å stille noen spørsmål og å gi noen nyttige perspektiver på 
den markedsliberalistiske modellen sett i lys av krisen. 

Let's Make Money 

Erwin Wagenhofer forsøker med denne filmen å tegne et bilde av den glo-
bale økonomien, med eksempler fra hele kloden og intervjuer med mennes-
ker i Europa, USA, Afrika og Asia. 

Wagenhofer går bak fasaden og ser på hva pengene våre egentlig er med på 
når vi setter dem i banken - og de så blir plassert i den globale økonomien. 
Hva har vårt pensjonsfond å gjøre med eiendomsboblen i Spania? 

Som bankkunder har vi ingen peiling på hva som skjer med pengene våre 
etter at vi setter dem inn på en konto. Vi aner ikke hvem disse pengene blir 
lånt ut til eller hva de betaler i rente. De fleste av oss bryr oss ikke engang 
særlig om det. Vi følger bare bankenes fristende råd; "La pengene dine jobbe 
for deg". Men penger kan ikke jobbe. Det er mennesker som jobber. 

Filmen gir et historisk perspektiv på hvordan den neo-liberalistiske agenda 
ble så toneangivende i verden og gir et bilde av en global økonomi som før 
eller siden måtte gå på en krise. Spørsmålet vi bør stille oss er; hva gjør vi 
med det nå? 

Sitater fra filmen: 

The best time to buy is when there is blood on the streets 
Mark Mobius (President of Templeton Emerging Markets) 
 
Privatisation is derived from the Latin verb privare, which means ‘to deprive’. When 
privatisation takes place, public goods are bought up by private parties – or even given 
away for free … which is no different from robbing the community. 
Hermann Scheer – Winner of the Alternative Nobel Prize and Member of the Ger-
man Parliment. 

 

 

I samarbeid med:   

 

Let’s Make Money 

Erwin Wagenhofer, Østerrike 2008, 104 min,  
engelsk, fransk, tysk tale mm. Tekstet på engelsk. 
 

Innlegg før filmen av Bent Sofus Tranøy og Roar Ei-
lertsen. Kort diskusjon. 

 
 
 
 
 

Bent Sofus Tranøy er Brageprisvinner (2006) med 
boka Markedets makt over sinnene og sitter i regje-
ringens finanskriseutvalg. Han er førsteamanuensis 
ved Høgskolen i Hedmark og forsker ved UiO. Dr. 
grad og hovedfag fra UiO, Mastergrad fra London 
School of Economics. Han har skrevet flere akade-
miske publikasjoner om pengepolitikk og finansiell 
ustabilitet. 
 
Roar Eilertsen er daglig leder ved De-Facto, Kunn-
skapssenter for fagorganiserte. Han er utdannet sam-
funnsøkonom (Universitet i Bergen), og er MSc. i In-
ternasjonal Politisk Økonomi (London School of 
Economics). I tillegg har han lang erfaring som in-
dustriarbeider og tillitsvalgt i fagbevegelsen og har 
vært journalist i dagspressen. 
 
Begge er kritiske til markedsliberalismen som driv-
kraft og har skrevet og uttalt seg om mangelen på al-
ternative økonomiske teorier til det gjeldende para-
digme. Vi vil spørre om deres perspektiver både på 
opphavet til at markedsliberalismen har en så sterk 
posisjon og til sammenhengene mellom de globaliser-
te,  deregulerte finansmarkeder og den økonomiske 
krisen. Er det fortsatt krise, og hvor går verden nå? 

Publikum: 106 (maks sitteplasser: 100) 

 
Bent Sofus Tranøy 

 
Roar Eilertsen 
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Torsdag 17. September, 2009 
på Parkteatret Scene 

 

 

 

 

Persepolis 
What Makes or Breaks a Revolution? 

Persepolis is a film about growing up during the Iranian revolution. It 
is not really a documentary but an animated film based on Marjane 
Satrapi's real life story as she has told it in her autobiographical novel 
of the same name. 

After the film screening a panel will discuss what creates and what can 
stop violent political change. What are the mechanisms of post-
election violence? The film Persepolis is about Iran, but the discussion 
will be more general, and also use other examples. 
 

 

Publikum på Parkteatret 17 september 

 

From left to right: Kristian Berg Harpviken, Kari Vogt, Mehda Ghalegolabi and 
Scott Gates. 
 

Publikum: 170 

In collaboration with:  

Persepolis 

Vincent Paronnaud and Marjane Satrapi, 
France 2007, 96 min 
 
What Makes or Breaks a Revolution? 
 
Panel discussion with: 
Kristian Berg Harpviken (Director PRIO), 
Scott Gates (Director CSCW, Centre for the Study 
of Civil War), 
Kari Vogt (Professor, The University of Oslo) and 
Mehda Ghalegolabi (Journalist) 
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Onsdag 23 september, 2009 
på Parkteatret 

 

 

 

Corporate Social irResponsibility 6  

Ecuador VS Texaco 
En gruppe mennesker i Ecuador har gått til sak mot Texaco, nå del av 
selskapet Chevron, pga skadene selskapet forårsaket under sin tre tiår 
lange virksomhet med oljeutvinning i Amazonas. 

Chevron benekter ethvert ansvar og hevder at selskapet har ryddet opp 
etter seg. Anklagerne mener at utslippene av olje og gift, forårsaket av 
Texaco, tilsvarer 30 ganger det som ble forårsaket av skipet Exxon Val-
dez. Store områder og folks livsgrunnlag er ødelagt. Mange, særlig barn, 
er blitt syke og dør pga forurensingen av vannet. 

Hvis denne saken på noe tidspunkt kommer til doms vil det kunne ha 
store konsekvenser for hvilket ansvar multinasjonale selskaper blir gitt 
for konsekvensene av sin virksomhet.  

Erstatningssummen for å ha ødelagt store naturområder og forårsaket 
mange menneskers sykdom og død, vil være vanskelig å sette høyt nok. 

Saken vil helt sikkert ta mange år, men de potensielle konsekvensene er 
enorme. Dette er også noe å tenke på for Statoil, som stadig går etter 
nye og mer risikable og skitne muligheter for ny olje. 

A sprawling legal thriller with rare depth and power  
Stephen Holden, The New York Times 

 

Fascinating and important... Crude does an extraordinary job of merging journa-
lism and art     Christiane Amanpour, CNN 
 

(The) Amazonian Chernobyl 
Clare Kendall, The Telegraph, UK 

 

 

Ketil Magnussen, Madeleine Bjørnebye, Maria Guzmán-Gallegos og Mark Taylor. 

Crude – The Real Price of Oil 

Joe Berlinger, USA 2009, 104 min 
 
Regnskogens Tsjernobyl  -  Corporate Accountability 
En gruppe mennesker i Ecuador har gått til sak mot 
Texaco, nå del av selskapet Chevron, pga skadene 
selskapet forårsaket under sin tre tiår lange virksom-
het med oljeutvinning i Amazonas. 
 
Filmen Crude forteller om hva som ligger bak ankla-
gernes krav og hva Chevron mener om dette, og hvor 
saken står idag. Filmskaperne fulgte prosessen i tre år 
og filmen hadde premiere tidligere i år på Sundance 
filmfestival. 
 
Filmen ble introdusert av Maria Guzmán-Gallegos 
fra Regnskogsfondet, journalist Madeleine Bjørne-
bye og Mark Taylor fra Fafo. Ordstyrer: Ketil Mag-
nussen 
 
Program 
18:45: Dørene åpner 
19:15: Introduksjon til filmen med 
Maria Guzmán-Gallegos, Madeleine Bjørnebye og 
Mark Taylor. 
19:45: Film: Crude - The 
Real Price of Oil 
21:30: Kommentarer 
22:00: Slutt 
 

Publikum: 150 
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Tirsdag 29 september, 2009 
på Litteraturhuset 

 

 

Enjoy Poverty 
En provoserende og viktig film om Den Demokratiske Republik-
ken Kongo (DR Kongo), om fattigdom som ressurs, om bistands-
industrien, om media og katastrofer, om utnyttelse av mennes-
ker og naturressurser og om hvordan vi ser på "de andre". 

Denne filmen er en anderledes dokumentarfilm, filmet som en doku-
mentasjon av et kunstprosjekt og et kunstprosjekt i seg selv, over tre år 
i DR Kongo. 

DR Kongo mottar store summer i bistand fra land og internasjonale 
institusjoner, men mye av dette går til å holde liv i organisasjonene 
som forvalter disse pengene. Samtidig blir enorme rikdommer fraktet ut 
av landet, mens en stor del av befolkningen lever i dyp fattigdom. 

Renzo Martens' grunnleggende argument er at fattigdom er en stor 
ressurs som åpenbart kommer andre mer til gode enn befolkningen selv. 

I filmen beskriver Martens en virkelighet der FN-styrken i DR Kongo, 
MONUC, bruker mer ressurser på å beskytte seg selv og internasjonale 
selskaper, som gruveselskaper som henter ut mineraler, enn på å beskyt-
te en lokalbefolkning som i deler av landet er utsatt for ubeskrivelige 
overgrep. Bistandsorganisasjoner er først og fremst der mediedekning-
en er størst fordi det er der pengene er. 

I filmen stiller han svært kritiske spørsmål til hvordan bistandsindust-
rien fungerer og hvem den fungerer for; de som trenger hjelp eller hjel-
perne selv? Blir til og med fattigdommen som ressurs stjålet fra de som 
lider under den? 

Filmen er også et kunstprosjekt der Martens forsøker å få publikum til å 
reflektere over hvordan man selv ser på "de andre" - kongoleserne, og 
hvilke forestillinger og fordommer som styrer hvordan vi ser på "disse 
menneskene". 

Enjoy Poverty var åpningsfilmen på den Internasjonale Dokumentar-
filmfestivalen i Amsterdam (IDFA) i November 2008. Den nederlands-
ke utviklingsministeren som skulle åpne festivalen nektet å stille opp 
etter at han fikk se filmen på forhånd. Dette er en film noen hater mens 
andre ser den som en ekstremt viktig og god film.  

Filmen har vært vist av Oslo Dokumentarkino tidligere, i mars 2009, 
og den har også vært vist som del av NRKs "doku-sommer"-program. 

Anna Birgitte Mørck innledet med å kommentere hvorvidt spørsmå-
lene filmen stiller om hvordan bistand fungerer er relevante eller ikke 
for en organisasjon som Norsk Folkehjelp. Anna Birgitte Mørck er 
rådgiver i utenlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp. 

Kristin Skare Orgeret snakket om hva slags bilde media skaper av Af-
rika og hvordan dette påvirker oss. Kristin Skare Orgeret er førsteama-
nuensis ved Medier og kommunikasjon på Høgskolen i Oslo (Journa-
listutdanningen).  

Dutch helmer Renzo Martens may be a prankster, a genius or a fool when he tries to per-
suade Congolese locals they should turn their poverty into a commodity. But that's the gist 
of his provocative project in docu "Episode 3: Enjoy Poverty." Irritating and fascinating by 
turns, pic makes for weirdly compelling viewing.  

Variety 
I samarbeid med:  
 

 

Enjoy Poverty 

Full tittel: Episode III: Enjoy Poverty 
Renzo Martens, Nederland 2008, 90 min 
 
Rådgiver i Norsk Folkehjelp Anna Birgitte Mørck og 
Førsteamanuensis i Medier og kommunikasjon Kris-
tin Skare Orgeret innledet til filmen med hver sin 
innfallsvinkel. Ordstyrer: Ketil Magnussen. 
 
Program tirsdag 29 september 
på Litteraturhuset: 
 

18:00: Billettsalget starter 
18:30: Dørene åpner 
19:00: Introduksjon ved 
Anna Birgitte Mørck og 
Kristin Skare Orgeret 
19:30: Pause: 
19:45: Film: Enjoy Poverty 
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Onsdag 23 september, 2009 
på Parkteatret 

 

 

 

Corporate Social irResponsibility 6  

Ecuador VS Texaco (Reprise) 
En gruppe mennesker i Ecuador har gått til sak mot Texaco, nå del av 
selskapet Chevron, pga skadene selskapet forårsaket under sin tre tiår 
lange virksomhet med oljeutvinning i Amazonas. 

Chevron benekter ethvert ansvar og hevder at selskapet har ryddet opp 
etter seg. Anklagerne mener at utslippene av olje og gift, forårsaket av 
Texaco, tilsvarer 30 ganger det som ble forårsaket av skipet Exxon Val-
dez. Store områder og folks livsgrunnlag er ødelagt. Mange, særlig barn, 
er blitt syke og dør pga forurensingen av vannet. 

Hvis denne saken på noe tidspunkt kommer til doms vil det kunne ha 
store konsekvenser for hvilket ansvar multinasjonale selskaper blir gitt 
for konsekvensene av sin virksomhet.  

Erstatningssummen for å ha ødelagt store naturområder og forårsaket 
mange menneskers sykdom og død, vil være vanskelig å sette høyt nok. 

Saken vil helt sikkert ta mange år, men de potensielle konsekvensene er 
enorme. Dette er også noe å tenke på for Statoil, som stadig går etter 
nye og mer risikable og skitne muligheter for ny olje. 

A sprawling legal thriller with rare depth and power  
Stephen Holden, The New York Times 

 
Fascinating and important... Crude does an extraordinary job of merging journa-
lism and art           Christiane Amanpour, CNN 
 
(The) Amazonian Chernobyl             Clare Kendall, The Telegraph, UK 
 

 

 

 

Crude – The Real Price of Oil 

Joe Berlinger, USA 2009, 104 min 
 
Regnskogens Tsjernobyl  -  Corporate Accountability 
En gruppe mennesker i Ecuador har gått til sak mot 
Texaco, nå del av selskapet Chevron, pga skadene 
selskapet forårsaket under sin tre tiår lange virksom-
het med oljeutvinning i Amazonas. 
 
Filmen Crude forteller om hva som ligger bak ankla-
gernes krav og hva Chevron mener om dette, og hvor 
saken står idag. Filmskaperne fulgte prosessen i tre år 
og filmen hadde premiere tidligere i år på Sundance 
filmfestival. 
 
Filmen ble introdusert med en samtale med journalist 
Madeleine Bjørnebye. Ordstyrer: Ketil Magnussen. 
 
Program 
18:45: Dørene åpner 
19:15: Introduksjon til filmen med 
Madeleine Bjørnebye  
19:30: Film: Crude - The Real Price of Oil 
21:15: Slutt 
 
 
 

Publikum: 54 
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Onsdag 14 oktober, 2009 
på Parkteatret 

 

 

The Age of Stupid 
 

 

Hvordan kan vi være så dumme at vi fortsetter å varme opp pla-
neten vår når vi vet hvor katastrofale konsekvensene kan bli? 

• Hvorfor gjør vi ikke mer? 

• Hvordan ser verden ut i 2055 hvis vi ikke gjør noe? 

• Hvor raskt må vi handle? 

 

The Age of Stupid forsøker å vise hva som vil skje dersom vi ikke endrer 
vår livsførsel og vår energi- og industriproduksjon og konsumpsjon i 
løpet av de nærmeste få årene. 

Filmen er en dokumentar med innslag av fiksjon. Pete Postlethwaite 
spiller en mann som i 2055 ser tilbake på hva som gikk galt i perioden 
2005-2008 (nåtiden) da det fremdeles var mulig å gjøre noe for å bremse 
oppvarmingen av kloden. 

Episodene han trekker fram er virkelige, fra vår egen tid, og understre-
ker det underliggende spørsmålet; Hvorfor gjør vi så lite når vi har så 
mye informasjon om hvor umiddelbart det trengs  å handles for å hind-
re at klimaet løper løpsk? 

Mellom klipp fra en rekke nyhetsreportasjer følger vi seks personer som 
med sine historier driver filmen framover. 

Jeh Wadiah startet i 2005 opp Indias tredje lavpris flyselskap. Layefa 
Malemi bor i deltaområdet i Nigeria, hvor oljeselskaper tjener milliar-
der av dollar mens de forgifter miljøet og menneskene rundt seg. Hun 
kjemper seg fram fra fattigdom for å utdanne seg til lege. Piers Guy ut-
vikler vindmølleparker i Storbritannia. 82-årige Fernand Pareau er bre-
guide i Alpene. Alvin Duvernay jobber som geolog for Shell på platt-
former utenfor New Orleans. Åtte år gamle Jamila Bayyoud  er irakisk 
flyktning i Jordan.  

Filmen vises med norske undertekster. 

 

Publikum: ca 90 

 

 

The Age of Stupid 

Franny Armstrong, Storbritannia 2008,  
89 min. Engelsk, fransk, arabisk tale mm.  
Tekstet på norsk. Introduksjon på norsk. 
 

 
Ketil Magnussen, Atle Midttun og representant for 1010.no  i innled-
ningen til filmen. 
 

Kort introduksjon til filmen ved Professor ved Han-
delshøyskolen BI, Atle Midttun: "Flukten fra klima-
krisen - eskapisme på tre kontinenter". Atle Midt-
tun er co-director for prosjektet "Bærekraftig utvikling 
på tre kontinenter" i samarbeid med Universitetet i 
Oslo. Han er i tillegg leder for Senter for bedrifters 
samfunnsansvar og Senter for energi og miljø. 
 

******************** 
Skrevet om filmen: 
 

Lectures us sternly and pitilessly - but also intelli-
gently and provokingly. 

Financial Times 
 
Bold, supremely provocative, and hugely important...  
a cry from the heart as much as a roar for necessary 
change. 

The Daily Telegraph 
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Onsdag 21 oktober, 2009 
på Parkteatret 

 

 

 

Corporate Social irResponsibility 7  

Orgasm Inc. 
 

En film om hvordan farmasøytindustrien konstruerer nye sykdomsdi-
agnoser for å selge flere piller. 

 

Farmasøytindustrien er en av verdens største industrier. I 2006 omsatte 
denne industrien for opp mot 700 milliarder dollar. Nesten halvparten 
av dette omsettes i Nord-Amerika, litt under 30% i Europa. Selskapene 
ser stadig etter nye produkter for sine største og mest profitable marke-
der. Dette fører lett til at ønsket om enda høyere profitt går foran etiske 
prinsipper. 

 
Farmasøytselskapene ønsker derfor å definere mange naturlige forskjel-
ler mellom mennesker som sykdommer slik at folk i disse to største 
markedene vil kjøpe nye medisiner selv om de egentlig ikke er syke. 
 
Etter Viagras suksess på markedet (Pfizer er det største farmasøytsel-
skapet i verden) har mange selskaper ønsket å finne en metode for å øke 
kvinners sex-lyst og -evne. Det første skrittet i retning av dette er å de-
finere så mange seksuelle problemer som mulig som en sykdom slik at 
folk vil ønske å kjøpe en medisin for å bli "friske". "Female Sexual Dys-
function" ble presentert som et sykdomskompleks og akseptert i USA 
av The Food and Drug Administration. Siden har et dusin selskaper 
kjempet om å finne den rette medisinen, noe som garantert vil gi milli-
arder av dollar i profitt. Men er Female Sexual Dysfunction  egentlig en 
sykdom? Hvem fant på begrepet og hva ligger det egentlig i det? Er det 
et begrep funnet på og promotert kun for å tjene mer penger og ikke 
egentlig for å hjelpe noen? 

Virker noen av disse midlene? 

Les mer om farmasøytindustrien på nettsiden:  

www.corporationsandhealth.org/info_pharm.php 
 
Regissør Liz Canner skulle lage en film på oppdrag for et farmasøytisk 
selskap og bestemte seg for samtidig å lage en dokumentarfilm om in-
dustriens jakt på Viagra for kvinner. 

 

Publikum: ca 40 

 

 

 

Orgasm Inc. 

Liz Canner, USA 2009 
80 min, English, no subtitles 
 

Innledning til filmen ved Ketil Magnussen. 

 

A sexy feature-length indictment of big pharma 
(...)  gives a lot of great laughs.  

The Toronto Star 

Buzzworthy. 

Variety 

 
Orgasm Inc. is a terrific new documentary that 
delves into designer vaginas and other  true life 
tales of the commodification of women’s pleasure 
centers. 

The Nation Magazine 
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Tirsdag 3. november 
på Litteraturhuset 

 

 

Olje eller klima? 
Hvorfor er det så vanskelig for Norge å legge om kursen mot et 
mer klimavennlig og bærekraftig og mindre oljebasert samfunn? 
Hvorfor tar vi ikke klimakrisen på alvor? 

• Hvorfor gjør vi ikke mer? 
• Hvem er det som bestemmer Norges klimapolitikk? Er det velgerne, 

som denne gangen droppet miljøpartiene, eller er det en oljelobby, 
som har mest makt? 

• Hvordan ser verden ut i 2055 hvis vi ikke gjør noe? Hvor raskt må 
vi handle? 

The Age of Stupid forsøker å vise hva som vil skje dersom vi ikke endrer 
vår livsførsel og vår energi- og industriproduksjon og konsumpsjon i 
løpet av de nærmeste få årene. 

Filmen er en dokumentar med innslag av fiksjon. Pete Postlethwaite 
spiller en mann som i 2055 ser tilbake på hva som gikk galt i perioden 
2005-2008 (nåtiden) da det fremdeles var mulig å gjøre noe for å bremse 
oppvarmingen av kloden. 

Episodene han trekker fram er virkelige, fra vår egen tid, og understre-
ker det underliggende spørsmålet; Hvorfor gjør vi så lite når vi har så 
mye informasjon om hvor umiddelbart det trengs  å handles for å hind-
re at klimaet løper løpsk? 

Mellom klipp fra en rekke nyhetsreportasjer følger vi seks personer som 
med sine historier driver filmen framover. 

Jeh Wadiah startet i 2005 opp Indias tredje lavpris flyselskap. Layefa 
Malemi bor i deltaområdet i Nigeria, hvor oljeselskaper tjener milliar-
der av dollar mens de forgifter miljøet og menneskene rundt seg. Hun 
kjemper seg fram fra fattigdom for å utdanne seg til lege. Piers Guy ut-
vikler vindmølleparker i Storbritannia. 82-årige Fernand Pareau er bre-
guide i Alpene. Alvin Duvernay jobber som geolog for Shell på platt-
former utenfor New Orleans. Åtte år gamle Jamila Bayyoud  er irakisk 
flyktning i Jordan.  

Med introduksjonen og diskusjonen før filmen forsøkte vi å sette fokus 
på hvorfor det norske samfunnet reagerer så tregt i å legge om fra å være 
et oljebasert samfunn til et mer framtidsrettet samfunn. 

Filmen vises med norske undertekster. 

 

Publikum: 110 

 

 

I samarbeid med: 

 

The Age of Stupid 

Franny Armstrong, Storbritannia 2008, 
89 min. Engelsk, fransk, arabisk tale mm. 
Tekstet på norsk. Introduksjon på norsk. 
 
Filmen ble introdusert med innlegg fra: 
 

 

Simen Sætre (journalist i Morgen-
bladet og forfatter av boka Petro-
mania) 
 

 

Jørgen Randers (professor i klima-
strategi ved Handelshøyskolen BI 
og bl.a. tidligere leder av regjering-
ens Lavutslippsutvalg) 

 

Elin Volder Rutle (Norges sosiale 
forum) 
Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-
sambandet). 
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Onsdag 11. november kl 19:00 
på Litteraturhuset 

 

Rethink Afghanistan 
USA og Nato ønsker flere soldater i Afghanistan, til en krig som 
krever stadig flere liv, av sivile, av afghanske soldater, av Nato-
soldater og av folk som sloss med Taliban. 

Film med introduksjon og diskusjon. 

• Vil det hjelpe å sende flere soldater? 
• Gjør krigen i Afghanistan verden til et tryggere sted? 
• Finnes det noen mulighet til en positiv utgang med militære mid-

ler? 
• Hvorfor klarer Taliban å rekruttere stadig flere soldater? 
• Blir aghanske kvinner frigjort av USAs og Natos krig? 
• Blir Afghanistan bygget opp igjen, materielt og politisk? 

Filmen Rethink Afghanistan er laget som et innlegg i debatten i USA 
om hvorvidt man bør sende flere soldater til Afghanistan eller ikke. 
Diskusjonen er mer eller mindre den samme i alle land som deltar i kri-
gen i Afghanistan, så filmen gir et godt bakteppe også for diskusjonen 
om den norske deltakelsen. Filmens budskap er at det ikke bør sendes 
flere soldater, at løsningen ikke er militær, men at det fremdeles finnes 
muligheter til å gjenskape et Afghansk samfunn. 

Robert Greenwald (Outfoxed, Iraq for Sale mm) har de senere årene 
vært med på å gjøre den uavhengige dokumentarfilmen til et nyhetsme-
dium ved å raskt produsere og effektivt distribuere filmer om aktuelle 
temaer, utenom TV-kanalene. 

Filmen er bygget opp med følgende kapittelinndeling: 

1. Troops (Vil det hjelpe å sende flere soldater?) 
2. Pakistan 
3. The Cost of War  
4. Women of Afghanistan (Har NATO og USA bidratt til å forbedre 
situasjonen for kvinner i Afghanistan?) 
5. Civilian Casualities 
6. Security (Har krigen gjort verden tryggere?) 
7. Solutions 
 
Filmen har engelsk tale. Den er ikke tekstet på norsk. 

 

I samarbeid med: 

 
 

Rethink Afghanistan 

Robert Greenwald, USA 2009, 60 min 
 
Introduksjon til filmen med Joakim Hammerlin (for-
fatter av boka Terrorindustrien), Berit von der Lippe 
(førsteamanuensis ved BI, Institutt for kommunika-
sjon, kultur og språk) og Per Gunnar Skotåm (Af-
ghanistan-kjenner). Ordstyrer Stian Bragtvedt (FN-
sambandet. 
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Onsdag 18. november, 2009 
på Parkteatret 

 

 

 

 

The End of the Line 
Forestill deg en verden uten fisk... 

En film som kan bety det samme for verdenshavene som Al Gores 
En ubehagelig sannhet har betydd for anerkjennelsen av klimakri-
sen. 
 
Vi driver en krig mot fisken - og vi vinner! 
 
Verdens fiskeflåte er for god. Det fiskes for mye. Verdens største tråler-
nett kan romme 13 Boeing 747, og den dras over havbunnen og får med 
seg alt. Det som ikke brukes kastes overbord. Ny teknologi gjør at tråle-
re kan finne ut hvor fisken er selv på store avstander. Som det sies i fil-
men; Det er som om vi driver en krig mot fiskestammene i verden - og vi 
vinner! 

Overfiske kan bety slutten for mange store fiskestammer i havet. Dette 
er en potensiell katastrofe som er nærmere enn de fleste er klar over. 
Mange fiskestammer er redusert med opp til 80-90%, flere tunfisktyper 
er iferd med å bli utryddet. Ikke bare vil dette gjøre middagsbordet kje-
deligere for oss i den rike del av verden, men det kan bety en matkatast-
rofe for store grupper mennesker i verden. 

The End of the Line er en ny dokumentarfilm av Rupert Murray, basert 
på boken med samme navn av Charles Clover. Filmen har skapt mye 
oppmerksomhet der den har blitt vist. Dette er den første offentlige 
visningen i Oslo. Filmen hadde Norgespremiere på Bergen Internasjo-
nale Filmfestival (BIFF). Filmen hadde sin verdenspremiere på Sun-
dance-festivalen i USA i januar 2009.  

clear-sighted about the tough choices 
The Guardian 
 
Celebrity full frontal assaults 
The Guardian 
 
After watching new documentary on intensive fishing, founder says sandwich chain will switch 
to sustainable fish variety 
The Guardian 
 
Scary Forecast for the Sea 
The Huffington Post 
 
... an excellent film 
The Financial Times 
 
... explanations do not get much more powerful than the film The End of the Line 
The Times 
 
...an astute, powerful and discomforting look at what we've done to the world's oceans 
Daniel Stone, Newsweek 
 
The End of the Line is an apocalyptic documentary that is as beautiful as it is damning.  
Kenneth Turan, Los Angeles Times  
 
This passionate ecological documentary, The End of the Line, spells out the problem in clear, 
urgent, prosaic terms. 
Entertainment Weekly 
 
This vital (...) film (...), offering a persuasive case that the major species of edible fish are hea-
ded for extinction. 
The New York Times 
 
The Inconvenient Truth of the oceans 
The Scotland Herald 

The End of the Line 

Rupert Murray, UK 2009, 83 min 
Engelsk tale - ikke tekstet 
 

Introduksjon til filmen med Anne Maria Eikeset, Sti-
pendiat ved Centre for Ecological and Evolutionary 
Synthesis, Universitetet i Oslo. Ordstyrer: Ketil 
Magnussen. 
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Onsdag 21 oktober, 2009 
på Parkteatret 

 
Grünerløkka, Finn Carlsby 1973. 12 min. Produsert 
for Oslo Kinematografer, utgitt på DVD av Oslo 
byarkiv og Norsk filminstitutt . 

Hvem eier Grünerløkka? 
Hvem bestemmer hva slags miljø vi skal bo i? 

Hva er lokaldemokrati? 

Et arrangement med film, musikk, informasjon og diskusjon - for deg som 
bor på Grünerløkka, og for deg som er interessert i hva som skjer med byen 
vi bor i. 

Tidligere byrådsleder Erling Lae (H), Fredrik Winther (Oslo byaksjon), 
og Bydelsutvalgsleder i Grünerløkka bydel Hilde Larsen (SV) var del av 
debattpanelet. Ellen Røsjø fra Byarkivet introduserte filmen om Grüner-
løkka. Irina Telnes og Vigdis Sandli-Ødegaard fra Friluftsetaten presen-
terte Nedre Foss-prosjektet. Pål Bøe fra Vulkan Eiendom/Aspelin Ramm 
presenterte Vulkanområdet. 

Hvem eier egentlig byen? Hvem er det som bestemmer utviklingen på Grü-
nerløkka? Er det politikere, gårdeiere eller er det alle som bor her? Hva er 
viktigst; lokal medbestemmelse og bomiljø eller privat eiendomsrett? Hva er 
byen egentlig til? 

 

Når situasjoner settes på spissen; hva er viktigst; lokal medbe-
stemmelse og bomiljø eller privat eiendomsrett? 

Hallén-gården i Thorvald Meyersgate er et godt eksempel. Gården og den 
spesielle butikkinnredningen forfaller. Eieren er ikke interessert i å bevare 
bygningen men vil heller leie ut til en kjedebutikk. Byantikvaren har ingen 
sanksjonsmidler mot en gårdeier som bare lar gården forfalle. Kan vi som 
bor her gripe inn? Burde det være sånn at beboerne i bydelen kan være med 
å bestemme hva som skal skje på tvers av ønskene til en gårdeier? 

Hva er egentlig en bra utvikling for alle som bor på Grünerløkka? Hva er 
byen til? Et sted der mennesker bor, vokser opp, trives, bidrar til å skape et 
godt miljø, utvikler nye ideer og virksomheter, eller et sted der retten til å 
drive eiendomsspekulasjon veier tyngre enn hensynet til menneskers triv-
sel og miljø? 

Hva slags utvikling er Grünerløkka på vei mot? Hva slags næringsstruk-
tur? Hvordan ser gatebildet ut om fem år? Hvem skal bydelen være for? 

Har det noe å si hva du mener? 
På dette arrangementet ønsket vi å utfordre tanken om hvem som bør be-
stemme hvordan bomiljøet vårt er og hvordan det utvikler seg. Må vi som 
vanlige beboere nøye oss med å bare følge med på hva som skjer - uten mu-
lighet til påvirkning? Eller burde vi ha en mulighet til å være med å be-
stemme hvordan bydelen vår utvikler seg? Har vi noen makt? 

Som en innledning til denne diskusjonen viste vi en kortfilm om Grüner-
løkkas historie fram til 1973 og presentere to store prosjekter som pågår 
akkurat nå og som vil endre en sentral del Grünerløkka. Nedenfor kornsi-
loen som nå er studenthjem blir det snart et parkområde, med en bro over 
til Vulkan der Dansens hus allerede er etablert, og der det blir flere andre 
kulturaktiviteter. Både Nedre Foss og Vulkan blir presentert med bilder og 
kommentarer. 

I samarbeid med:  
 
 
Støttet av Bydel Grünerløkka 

19:00: Introduksjon 
19:15: Film: "Grünerløkka" (12 min) 
19:45: Prosjekter som vil forandre Grünerløkka: 
Nedre Foss og Vulkan. 
    -Historien om Nedre Foss 
    -Presentasjon av Nedre Foss-parken 
    -Presentasjon av Vulkan 
20:30: Diskusjon: Hvem eier Grünerløkka? 
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It is not enough for journalists to see 
themselves as mere messengers without 
understanding the hidden agendas of 
the message and the myths that sur-
round it. 

Many journalists now are no more 
than channelers and echoers of what 
George Orwell called the 'official 
truth'. They simply cipher and 
transmit lies.  

Many journalists become very defen-
sive when you suggest to them that they 
are anything but impartial and objec-
tive. The problem with those words 
'impartiality' and 'objectivity' is that 
they have lost their dictionary mea-
ning. They've been taken over... [they] 
now mean the establishment point of 
view... Journalists don't sit down and 
think, 'I'm now going to speak for the 
establishment.' Of course not. But they 
internalise a whole set of assumptions, 
and one of the most potent assump-
tions is that the world should be seen 
in terms of its usefulness to the West, 
not humanity. 

John Pilger, journalist, forfatter og 
filmskaper. 

Journalist of the year (UK) 1967/1979 
The Peabody award, (USA) 1990 
Sofie-prisen, (Norge) 2003 
mm 

Dokumentarfilm, informasjon, 
mening og ytringsfrihet. 

Den politiske dokumentarfilmen har et annet forhold til hvordan in-
formasjon formidles enn det massemediajournalistikken har. Mens 
massemedia har et ideal om å være en nøytral formidler har den politis-
ke dokumentarfilmen beholdt sin rolle som et medium der mening er en 
viktig del av metoden for formidling. 

Denne påstanden forutsetter en sterk grad av generalisering og det vil 
ikke være vanskelig å finne eksempler på filmer og journalistikk som 
ikke passer inn i definisjonen over. Likevel mener jeg denne generalise-
ringen har sin berettigelse. 

Oslo Dokumentarkino ser først og fremst etter filmer som har en tyde-
lig og eksplisitt mening. Informasjon som formidles med en tydelig og 
eksplisitt mening gjør det enklere å tolke og analysere informasjonen 
og gjøre nytte av den. Hvis informasjonen er formidlet fra et mer uty-
delig utgangspunkt så gjør det at det er vanskeligere å vite hvordan man 
skal tolke og behandle informasjonen man mottar. 

Ideen om en nøytral formidling bunner i en tro på muligheten til å 
formidle virkeligheten som en nøytral observatør uten fordommer og 
uten forutinntatte meninger som påvirker hvilke valg som gjøres i hva 
som formidles og hvordan det formidles. Det forutsetter at man tror at 
man gjennom bilder og/eller ord kan fange virkeligheten slik den virke-
lig er. 

 Jeg mener dette er en utopisk idé. Det er helt umulig å være en nøytral 
formidler, og det er helt umulig å fange en virkelighet som eksisterer 
utenfor hvordan observatøren tolker virkeligheten. En journalist eller 
annen slags formidler vil alltid ha fordommer og meninger som påvir-
ker hvordan man velger å se og å vise virkeligheten. Det er kun ved å 
vise virkeligheten slik man ser den selv, og ved å tydeliggjøre for seg 
selv og sin mottaker sin agenda, hvilke fordommer, meninger og moti-
ver man har som påvirker hvordan man velger å vise virkeligheten og 
hva man velger å vise av virkeligheten, at informasjonen som kommer 
ut blir mulig å behandle og blir nyttig. Det er langt mer etterrettelig å 
tydeliggjøre sin egen posisjon i forhold til det man ønsker å formidle 
enn å skjule seg bak en påstått nøytralitet. Styrken i formidlingen lig-
ger i argumentasjonen og dokumentasjonen, ikke i nøytraliteten. 

Den aktuelle, politiske dokumentarfilmen er et ekstremt viktig medium 
som ofte er langt tydeligere i sin mening og som formidler andre pers-
pektiver på verden enn det de etablerte massemediekanalene gjør. Do-
kumentarfilmene er i tillegg mindre bundet av konserneieres innflytel-
se. Mens eierskapet i medieverdenen generelt, på globalt nivå, i økende 
grad blir konsentrert om færre eiere er dokumentarfilmene ofte produ-
sert av små, uavhengige selskaper.  

Ketil Magnussen 
Oslo Dokumentarkino 

 

 

 

 
The mainstream media really repre-
sents elite interests, and they serve those 
elite interests in a way that can be 
described as carrying out a propaganda 
function.  

Edward Herman, Professor Emeritus of 
Finance, The Wharton School of Busi-
ness, University of Pennsylvania.  

Medforfatter av boka Manufacturing 
Consent - The Political Economy of the 
Mass Media. (Herman and Chomsky,1988). 

Hvis vi fikk et diktatur i Danmark i 
morgen hadde vi ikke behøvd å sparke 
en eneste journalist. 

Carsten Jensen, journalist og forfatter. 
Foredrag på Litteraturhuset 12. Mai 
2010. Intervju i Aftenposten 16. Mai 
2010. 
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