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DIRTY WARS
Rapport 2013

Innledning:
Dirty Wars
Dronekrigen innebærer en grunnleggende endring av krig og en farlig
uthuling av folkeretten. Likevel dekkes den nesten ikke av tradisjonelle
nyhetskanaler, men først og fremst av uavhengige dokumentarfilmer.
Krigføring i starten av det 21. århundre gir skremmende perspektiver
på framtiden. En automatisert krigsmaskin med robotfly og robotsoldater, som opererer hvor som helst i verden, der computere tar
beslutninger om hvem som skal drepes, minner mest om science
fiction-historier som Terminator, men dette er ikke lenger en framtidsvisjon men faktisk, eksisterende teknologi.
Dronekrigen, i første rekke ført av USA, er basert på førerløse fly der
”pilotene” sitter trygt i en bunker tusenvis av mil unna og styrer med
en joy-stick. Allerede idag finnes det teknologi som testes ut der ”pilotene” ikke lenger trengs, men erstattes av computere som selv tar
beslutninger om når de ser en ”terrorist” eller en annen fiende og når
de skal skyte.
I det nordvestlige Pakistan lever mange barn i en konstant frykt for
rakettangrep fra de amerikanske dronene som kontinuerlig sirkler
over dem, på tross av at USA ikke er i krig med Pakistan. Barna vet
at rakettene ofte treffer tilfeldige ofre og mange har mistet familie og
venner i vilkårlige angrep.*
Begrepet ’krig mot terror’, USAs bruk av såkalte ”målrettede likvideringer” som militær strategi og den nye krigsteknologien har lagt
forholdene til rette for å skyve på grensene for hva som offisielt er
krigshandlinger, og dermed åpnet opp for voldelige angrep inne i uavhengige stater uten at dette defineres som krig og uten at det dermed
faller inn under de begrensninger som finnes i folkeretten om krig og
krigshandlinger.
Også her leder USA an i utviklingen. Obama sa i sin Nobel-tale i 2009
at USA skal være en ”standard-bearer” i krig, dvs være et forbilde for
andre og sette standarden for hvordan land oppfører seg i krig. De
fleste tolket dette som å gå foran i å forholde seg til internasjonale
lover og folkerett. Men istedet er USA blitt et av landene som leder an
i å uthule folkeretten.
Teknologisk ligger mange land hakk i hæl med USA. Snart vil over
hundre land i verden ha militær droneteknologi og muligheten til å
utføre angrep fra luften uten å utsette egne soldater for fare. Robotifiseringen av disse dronene er kun et tidsspørsmål.
Denne utviklingen i krigføring og de ekstremt skremmende konsekvensene av dette er forbausende lite dekket av etablerte nyhetskanaler. Antallet sivile, inkludert barn, som er drept av droneangrep i
forskjellige land er også sterkt underrapportert. For å følge med på
denne utviklingen må man søke seg til uavhengige dokumentarfilmer.
				Ketil Magnussen, Oslo Dokumentarkino
* Hellfire-rakettene som er de som oftest brukes av de amerikanske dronene er forsynt med drivstoff fra en norsk produsent.
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Oslo Dokumentarkino 2013
en alternativ mediekanal

Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer
inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene. Vi tar opp sosiale
og politiske temaer vi mener er viktige og som ikke får nok oppmerksomhet i andre mediekanaler og inviterer relevante personer til å
kommentere 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 2013 har Oslo Dokumentarkino fokusert på hvordan krigføring er i
ferd med å endre seg fundamentalt, mye ved hjelp av ny teknologi.
Vi har også hatt fokus på nyhetsmedia og om vi kan stole på de som
definerer virkeligheten for oss, på hvordan teknokrater har overtatt
økonomisk politikk i Europa, på miljøutfordringer, menneskehandel i
Europa, overvåking i lys av Snowdens avsløringer, kvinners posisjon i
India og Osloavtalen 20 år etter.

Foto: Natalya Sarch.

Festivalen Human Rights Human Wrongs ble arrangert for 5. gang i
februar 2013. Festivalen hadde fokus på blant annet kriminalisering
av homofili, på dehumanisering av ”de andre”, menneskerettighetssituasjonen i Tibet, sammenhengen mellom gjeld og menneskerettigheter, protestbevegelser rundt i verden, sammenhengen mellom norske
økonomiske interesser og støtte til undertrykkende regimer, kampen
for kasteløses rettigheter i India, pressefrihet, ytringsfrihet, vern mot
overvåking på Internett og barns rettigheter på Vestbredden/Palestina.
Den aktuelle dokumentarfilmen er et ekstremt viktig tilskudd til informasjonsjungelen, både på grunn av temaene som tas opp og måten
innholdet formidles på. Dokumentarfilmer tar opp temaer som ofte
ikke får plass i tradisjonelle nyhetskanaler. Film kan formidle informasjon og perspektiver på en annen måte enn tekst klarer å gjøre, og
når av og til lettere fram til mennesker enn fagbøker og lange artikler i
magasiner. 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. Uavhengige
dokumentarfilmer er ofte tydelige på sitt utgangspunkt og ståsted,
noe som gjør det enklere å vurdere informasjonen som gis.
Antall arrangementer, filmer, gjester og opphavsland
Oslo Dokumentarkino har i 2013 arrangert 41 filmvisninger. Det har
vært 16 enkeltstående arrangementer i tillegg til filmfestivalen Human Rights Human Wrongs (6 dager med 25 filmvisninger).
Vi har vist 34 forskjellige filmer fra 17 land. Vi har hatt over 50 forskjellige gjester fra 14 land med på diskusjoner.
Bilder som ikke er kreditert er tatt av Ketil Magnussen.
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Filmene vi har vist er fra Norge, USA, Storbritannia, Palestina, Nederland, Sveits, Italia, Frankrike, Israel, Uganda, Romania, Tibet, Canada,
Russland, India og Sør-Afrika.
Gjestene har vært fra Norge, USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Frankrike,
Nederland, Uganda, Zambia, India, Tibet, Bosnia, Tsjetsjenia, Sveits
og Moldova.
Visningssteder
Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset,
Ringen Kino, Cinemateket og Kunstnernes hus. (Filmen The Price of
Sex ble, i tillegg til Parkteatret, også vist på Politihøgskolen, i Politidirektoratet og på Chagall i Bergen.)

Foto: Alexis Podgorny.

Publikum
Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. Antallet varierer
svært mye fra arrangement til arrangement avhengig av tema og
film, men gjennomsnittet ligger hvert år på ca 90 personer pr arrangement. Maks publikumsantall på Parkteatret er 130 sittende. Maks
antall publikum i Wergelandsalen på Litteraturhuset er 110 sittende
(ved filmvisning), mens maks antall publikum i Oslo Kinos saler varierer fra sal til sal.
Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival
5. - 10. februar arrangerte vi filmfestivalen Human Rights Human
Wrongs for femte gang. Festivalen var i 2013 et samarbeid med
Menneskerettighetshuset i Oslo og en rekke andre organisasjoner
og institusjoner i Oslo. Festivalen bringer sammen norske og internasjonale filmer og gjester for å diskutere viktige spørsmål knyttet til
menneskerettighetsarbeid.
Samfunnsdebatt
Vi har arrangert 19 paneldiskusjoner før eller etter filmvisninger. I
tillegg har alle andre filmvisninger hatt en introduksjon eller Q&A etter
filmen med inviterte filmskapere eller eksperter. Erfaringen viser at
folk foretrekker arrangementer der filmene blir diskutert og der man
selv kan delta i diskusjonen.
Samarbeid
Oslo Dokumentarkino har i 2013 samarbeidet med FN-Sambandet,
Den norske Burmakomite, Food First Information and Action Network
(FIAN), Den norske Helsingforskomite, Fellesrådet for Afrika, Human
Rights House Foundation, Health and Human Rights Info, Den norske
Tibet-komité, Voice of Tibet, Slett u-landsgjelda, Norsk filmforbund,
Forum for utvikling og miljø, Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond (SAIH), Landsforeningen for lesbiske, homofile,
bifile og transpersoner (LLH), Partnership for Change, Oslo Kino,
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Utviklingshuset, NRK P2, kunstplass 5, Le Monde diplomatique,
Cinemateket, Magasinet Fett, Politidirektoratet, Politihøgskolen,
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), Film fra sør, Teatertanken,
Dag Hammarskjøldprogrammet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
ved universitetet i Bergen, Skofteland film, Kunstnernes hus og
Bybi (urbant birøkterlag).
Ressurser
Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2013 i hovedsak vært
planlagt, organisert og gjennomført av Ketil Magnussen. Jonathan
Borge Lie, Trine Andersen og Caroline Hargreaves var med å arrangere festivalen Human Rights human Wrongs. I tillegg var ca. 40 frivillige
med på å skape og gjennomføre festivalen. Mange arrangementer har
vært planlagt og gjennomført i samarbeid med eksterne partnere.
Finansiering
Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Norsk filminstitutt, Stiftelsen
Ship-Ring, Fam. Chr. Ringnes’ Stiftelse, LO int. avd, British Council,
Klassekampen, Film og Kino, Utenriksdepartementet, NORAD, Ny Tid,
Human-Etisk forbund og Nobels fredssenter har støttet Oslo Dokumentarkino og Human Rights Human Wrongs-festivalen i 2013. Oslo
Dokumentarkino har også tjent inn penger på rettighetssalg og på
oppdrag for andre organisasjoner/institusjoner. Inntektene har gått til
å dekke utgifter til egne publikumsarrangementer.
Historie (Mye dokumentarfilm og debatt for små ressurser)
Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 av Ketil Magnussen som en
reaksjon på at det var så lite tilgang til aktuelle dokumentarfilmer i
Oslo. Siden starten har vi vist over 600 filmer*. De fleste arrangementene har foregått på Parkteatret, Litteraturhuset og Vika Kino
men også andre steder har vært brukt. I løpet av 11 år har Oslo Dokumentarkino bygget opp rykte for å ta opp viktige problemstillinger med
gode filmer og interessante debatter.
Antallet arrangementer er svært høyt i forhold til det budsjettet som
Oslo Dokumentarkino (inkludert festivalen Human Rights Human
Wrongs) har disponert.
Mange Norgespremierer
De aller fleste filmene, både i programmet for festivalen Human
Rights Human Wrongs og filmene i Oslo Dokumentarkinos regulære
program i 2013 var Norgespremierer. Enkelte filmer har senere blitt
vist på NRK eller på andre festivaler, men mange av dem har kun
vært tilgjengelige i Norge på våre arrangementer.
Foto: Natalya Sarch.
* Som en sammenligning kan det nevnes at festivalen HotDocs i Toronto, Canada (Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival - www.hotdocs.ca) på
sine første 20 år (1993 - 2013) har vist 2242 filmer dvs ca 112 pr år i gjennomsnitt. HotDocs har pr idag en fast stab på over 30 personer og en stab i
perioden før og under selve festivalen på ca 800 (inkludert frivillige). I løpet av festivalens ti første år hadde de vist 711 filmer. Denne sammenligningen
viser at Oslo Dokumentarkino får til svært mye med små ressurser. Det gir også noen perspektiver på hva vi kan få til i Oslo med litt større ressurser.
HotDocs er en av verdens viktigste dokumentarfilmfestivaler. Festivalen mottar hvert år mange tusen bransjefolk, inkludert representanter for tv-stasjoner fra hele verden. Nærmere 200 000 billetter selges til lokalt besøkende til filmvisninger under festivalen.
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Innhold:
Innledning: Dirty Wars 					

3

Oslo Dokumentarkino 2013 - generell informasjon		

4

Human Rights Human Wrongs Doc Film Festival		

8
When the Mountain meets it’s shadow

Oslo Dokumentarkinos regulære program:
Kan vi stole på nyhetsmedia? - Shadows of Liberty	 	

21

Økonomi eller demokrati? 				

22

More Than Honey					

23

The Price of Sex - Menneskehandel i Europa	 	

24

Last Call - Limits to Growth 40 år etter		 	

25

20 years after the Oslo Accords - Common State		

26

Master Class with Eyal Sivan 				

27

Mer åpenhet, mer demokrati, mer overvåking		

29

The World Before Her - Å være kvinne i India	 	

30

Protest i Putins Russland - Pussy Riot		 	

31

10-årsjubileum - Krig, løgn og videotape			

32

Krig som laboratorium				 	

33

Droner - Krigføring i blinde?			 	

34

When the Mountain meets it’s shadow

When the Mountain meets it’s shadow
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Foto over: Caroline Hargreaves.
Festivalutstilling på
Kunstplass 5
(Olaf Ryes plass 5) Utstillingen varte fra 7. til 23.
februar. Verkene var av
gatekunstnerne P183 fra
Russland, Thomas Stønjum fra Norge, fotograf
Karen Robinson fra Storbritannia og videokunstner
Adrian Hidalgo fra Norge.
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Fredag 25. januar 2013

Heldags seminar om alternativ finansiering og distribusjon av aktuelle dokumentarfilmer, med regissøren
av The Age of Stupid, Franny Armstrong.

Tirsdag 5. februar 2013

Heldags seminar om finansiering fra private investorer i produksjon av aktuelle dokumentarfilmer.
Seminaret ble fulgt av visning av filmen Budrus som
vant PUMAs Impact award i 2012.

FILMSEMINAR: FILMMAKERS/CHANGEMAKERS
Tema: Nettverksbygging og nye finansieringsformer
Filmseminaret Filmmakers/Changemakers fikk et stort løft dette året
og realiserte mye av det som har vært visjonen for seminaret: å skape
en møteplass der filmskapere som er interessert i å lage filmer om
menneskerettighetsrelaterte temaer kan møte og bli kjent med representanter for menneskerettighetsorganisasjoner som har kunnskap
om aktuelle temaer og nettverk i områder filmskapere vil reise til.
Seminaret tar også opp nye former for finansiering av aktuelle dokumentarfilmer med en sosial/politisk agenda. Vi jobber fram mot å skape et seminar som også vil være interessant for potensielle investorer
i denne type dokumentarfilm.

Nicole Van schaik og Maxyne Franklin startet seminaret
med sin presentasjon om Britdoc og GoodPitch.

I 2013 inviterte vi BRITDOC og deres initiativ GoodPitch som er et
forum i Storbritannia som kobler dokumentarfilm til investorer. Sportstøyselskapet PUMA har et tett samarbeid med GoodPitch og finansierer flere av filmene som velges ut gjennom den prosessen de legger
opp. PUMA var også invitert og deltok på seminaret.
Seminaret var dette året to-delt og første del fant sted 25. januar.
Franny Armstrong presenterte der prosessen med å lage og finansiere
filmen The Age of Stupid som fikk mye av sine midler fra såkalt crowd
funding (dvs en rekke små og store bidrag fra et stort publikum, samlet inn via nettkampanjer).
Del 1: 25 januar 2013: En studie i alternativ finansiering
og distribusjon gjennom allianser
Franny Armstrong (regissør) fortalte om arbeidet med finansiering og
distribusjon av filmen The Age of Stupid (filmen hadde over 300 investorer gjennom crowd-funding). En million mennesker så premieren på
filmen som ble vist samtidig i 700 kinoer verden over.

Nicole Van Schaik, Maxyne Franklin, Justin De Kosmozmovsky (PUMA) og Sarah Prosser i debatt.

Del 2: 5 februar 2013: Privat investering i aktuell dokumentarfilm.
Samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner og filmskapere
Med Nicole Van Schaik fra Good Pitch Europe, Maxyne Franklin fra
Britdoc, Justin De Kosmozmovsky fra PUMA, John Peder Egenæs fra
Amnesty Int., Ingrid Stange fra Partnership for Change, Bjarte Mørner
Tvedt fra Piraja Film og filmskaper, journalist og forfatter Erling Borgen. Ordstyrer var Sarah Prosser.
Diskusjonen foregikk i to deler der en part fokuserte på privat investering mens den andre delen tok opp samarbeid mellom næringsliv,
organisasjoner og filmskapere og hvordan filmskaperen skal bevare
sin integritet i slike samarbeid.

’Speed-dating’ mellom filmskapere og menneskerettighetsorganisasjoner (etter innledende foredrag og
debatt) ga rom for kontaktskaping og effektiv informasjonsinnhenting.

Festivalen 2013 ble arrangert i samarbeid med Menneskerettighetshuset i oslo (Den norske burmakomite, fian, den norske helsingforskomite, fellesrådet for afrika, human rights house foundation, health and human rights info, Den norske tibet-komité,
voice of tibet og slett u-landsgjelda).
Festivalen ble støttet av/samarbeidet med: institusjonen fritt ord, Stiftelsen ship-ring, Fam. Chr. Ringnes’ Stiftelse, Lo int. avd,
british council, fn-sambandet, klassekampen, norsk filmforbund, ny tid, human-etisk forbund, nobels fredssenter, le monde
diplomatique, forum for utvikling og miljø, Norsk Filminstitutt, Studentenes og Akademikernes Internasjonal hjelpefond (SAIH),
landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), film og kino, partnership for change, oslo kino, utviklingshuset, NRK P2, utenriksdepartementet, norad og kunstplass 5.
www.dokumentarkino.no | Rapport 2013 9

Tirsdag 13.
Onsdag
6. februar
april 19.00, Parkteatret
Åpningstale
ved Nora Sveaass. Samtale med
Film
og diskusjon
festivalgjester Ngawang Choepel, Stalin K og Gerald
Film: When the Mountain meets it’s shadAt
Sentongo.

etus, omnis dolenis abo. Nem vellanti
Åpningsfilm: Call Me Kuchu
ullignat volores
pelist
prereiunt.
Innledning
til filmenet
vedque
Gerald
Sentongo
Tatem quati re nempore pudamusti dolu
Sted: Parkteatret Scene

Opening night - Parkteatret Scene

Call Me Kuchu

(Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall, England/Uganda/USA, 2012, 87 min)

A film about David Kato, one of the founders of SMUG (Sexual Minorities Uganda). David Kato was murdered in January 2011 because
he was openly gay. In Uganda there is an ongoing process of trying to
pass a law that will include the possibility of the death penalty
for homosexuality. (The law was passed in 2013 but the death penalty
was substituted with a life sentence).
Opening speech by Nora Sveaass from Health and Human Rights
info, followed by conversation with festival guests Ngawang Choepel
(filmmaker and musician from USA/Tibet), Stalin K. (filmmaker and
activist from India) and Gerald Sentongo from the organisation Sexual Minorities Uganda (SMUG). Gerald Sentongo introduced the film.

When the Mountain meets it’s shadow

CALl�mE�KuCHU

Film poster for Call Me Kuchu. The film won a number
of
awards,
amongst others
and Toronto.
When
the Mountain
meets in
it’sBerlin
shadow

Photo to the left: Ngawang Choepel, Nora Sveaass and Stalin K. Photo to the right:
Gerald Sentongo and Nora Sveaass. (Photos: Tom Henning Bratlie)

Seminar Tuesday February 5th, 18:00 at Litteraturhuset:

How to Stop the Anti-Gay Bill in Uganda
Politicians in the Ugandan parliament have suggested a bill to make
homosexuality punishable by life imprisonment or even death. The bill
may be voted on when the parliament comes together in February.
In collaboration with LLH and The Norwegian Council for Africa. A discussion with Gerald Sentongo from Sexual Minorities Uganda (SMUG).
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When the Mountain meets it’s shadow
From the film Call Me Kuchu: David Kato with his mother short time before he was killed.

Torsdag 7. februar
Skolevisning Ringen Kino: De Andre
Filmer Parkteatret: The Hidden Genocide, Our School
Radiodokumentar, So café: Muhammeds Sønner
Filmer Cinemateket: Leaving Fear Behind, The Sun
Behind the Clouds, Tibet in Song
Sted: Ringen Kino, Parkteatret, Cafe So og Cinemateket

Ringen Kino:
Skolevisning: De Andre

(Margreth Olin, Norge 2012, 90 min)

For de fleste ungdommer i det norske samfunnet er 18-årsdagen
den dagen livet virkelig begynner. For andre er det slutten på livet og
porten tilbake til det de flyktet fra. Det er den dagen de mister sine
rettigheter. De andre er en nær, provoserende og bevegende film.
Etter filmen hadde Margreth Olin og en av flyktningene i filmen en
samtale med elevene. (På norsk)
Parkteatret:

Bilde fra De Andre

17:00: Film: The Hidden Genocide
(Al Jazeera, 2012, 50 min.)

The Hidden Genocide takes a closer look on the recent violent uprising in western Burma. This film shows that the Rohingya’s situation
has gone from bad to worse, despite reforms in the former military
regime. Introduction by Espen Skran, The Norwegian Burma Comittee.
19:00: Debate: The Process of Othering
Millions of people in the world are treated as outcasts and denied
basic human rights. Dalits (untouchables), Roma people, unwanted
refugees and sexual minorities are only some of these. Why do we
maintain mechanisms that reproduce mentalities enabling us to
dehumanize others? Which role do institutions, religion, culture and
media play in creating outcasts in the 21st century? How do we create an inclusive society?
Discussion with film director Stalin K., (India Untouched) Alma Masic,
Youth Initiative for Human Rights, Bosnia Moderator: Kristin Kjæret
(FIAN).
20:15: Film: Our School

(Mona Nicoara, Romania/USA/Switzerland 2011, 95 min)

Our School follows three Roma children from a small Romanian town
who participate in a project to integrate the ethnically segregated Romanian schools. Alin, Benjamin and Dana set out for the city school,
optimistic for education and new friendships. Their innocent optimism
quickly sours when the children are met with low expectations and
further isolation.

Introduction to The Hidden Genocide by Espen Skran.

The Process of Othering: Kristin Kjæret, Alma Masic
and Stalin K. (photo: Tom Henning Bratlie)

Still photo from Our School.
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Torsdag 7. februar
Skolevisning: De Andre
Filmer Parkteatret: The Hidden Genocide, Our School
Radiodokumentar, So café: Muhammeds Sønner
Filmer Cinemateket: Leaving Fear Behind, The Sun
Behind the Clouds, Tibet in Song
Sted: Ringen Kino, Parkteatret, Cafe So og Cinemateket

Café So:
17:30: Radiodokumentar på café: Skeive muslimer

(Kenneth Elvebakk, Norge 2013, 40 min) - Café So. I samarbeid med NRK P2.

Vi følger tre homofile muslimer i Oslo i ett år: Kaltham Alexander Lie,
Abdu Rawashda og “Dastan”. De er alle kjærlighetsflyktninger fra andre land, men de møter også trusler her i Norge. Radiodokumentaren
Skeive muslimer handler om forbudt kjærlighet og retten til å elske
hvem du vil.
Cinemateket:
17:00: Film: Leaving Fear Behind

(Dhondup Wangchen, Tibet 2008, 23 min)

En av hovedpersonene i radiodokumentaren Skeive
muslimer.

The filmmakers travelled thousands of miles in Tibet, asking and
filming what ordinary Tibetans really feel about their situation, about
China and about the Dalai Lama. The answers are frank and powerful.
The filmmakers were arrested after finishing the film.
17:30: Discussion: Tibet - Victims of a Cultural Genocide?
Discussion with filmmaker Ngawang Choepel, Chungdak Koren (Norwegian Tibet Comittee) and Øystein Alme (Voice of Tibet).
Chinese authorities say that the Tibetans are living happy and prosperous lives fully enjoying religious, cultural and social rights
and freedom of expression. The Tibetans claim that everything
Tibetan is under attack and call China’s repressive policies a cultural
genocide. Whom are we to believe – and what is the real situation in
Tibet right now?

From the film The Sun Behind the Clouds.

18:30: Film: The Sun Behind the Clouds

(Ritu Sarin and Tenzin Sonam, Tibet 2009, 79 min)

This film is a potent update on 50 years of struggle for justice for the
Tibetan people. The movie also looks at the Dalai Lama’s “middle
way” approach. Will the Tibetans give up their calls for independence
in exchange for cultural and social autonomy – and is China willing to
listen?

From the film The Sun Behind the Clouds.

21:00: Film: Tibet in Song

(Ngawang Choephel, Tibet 2009, 86 minutes)

Tibet in Song is a heartbreaking tale of cultural imperialism, exploitation and resistance. The film provides a raw and uncensored look at
how China is aiming to transform Tibetan culture. Ngawang Choepel
was arrested and spent six years in prison for making this film.

From the film Tibet in Song.
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Fredag 8. februar
Skolevisning Parkteatret: Life and Debt
Filmer Parkteatret: Carbon Rush, Good Copper Bad
Copper, Payback
Film Litteraturhuset: Belarusian Dream
Film Cinemateket: India Untouched,
Sted: Parkteatret, Litteraturhuset og Cinemateket

Parkteatret:
09:00 - Skolevisning: Life and Debt

(Stephanie Black, USA 2001, 80 min, med norske undertekster)

En prisbelønnet og kritikerrost film om Jamaica og om hvorfor noen
land forblir fattige selv om de gjør alt “riktig”. Life and Debt forteller om hvordan en globalisert økonomi, med premisser satt av Det
internasjonale pengefondet, Verdensbanken og WTO former landets
utvikling, og ofte kan skape mer, ikke mindre, fattigdom. Innledning
på norsk ved Gina Ekholt fra Slett U-landsgjelda (SLUG).
16:00 Carbon Rush

(Amy Miller, Canada 2012, 82 min)

Carbon Rush takes us around the world to meet the men and women on the front lines of carbon trading. Using ”carbon credits” as a
means to offset pollution created in another part of the world, carbon
trading projects have a lasting, sometimes extremely damaging impact on the environment and the communities involved.

From the film Life and Debt

17:30 Good Copper Bad Copper

(Audrey Gallet & Alice Odiot, France 2011, 53 min)

A powerful documentary about Glencore’s mining project in Zambia
and the environmental damage it causes. The local community decides to fight back against a contamination that has transformed their
homeland into an environmental hell. Q&A after the film with Anne
Kari Garberg, journalist and researcher at Framtiden i Våre Hender.
19:00 Debate: Debt, Climate and Human Rights
Dr. Cephas Lumina has studied the correlation between debt burdens the possibility of securing economic, social and cultural rights.
Andrew Kroglund has written about how and why rich countries such
as Norway has to take greater responsibility in relation to climate challenges. Why is so little being done in these areas? There is not a lack
of political promises, but rather a lack of solutions-oriented initiatives
on both national and international levels. With Dr. Cephas Lumina,
UN and Andrew Kroglund, The Development Fund (Utviklingsfondet).
Moderator: Hilde Reinertsen (TIK, UiO).

From the film Good Copper Bad Copper

Debate about debt, climate and human rights with
Cephas Lumina and Andrew Kroglund.

20:00 Payback

(Jennifer Baichwal, Canada 2012, 86 min)

Payback is based on margaret Atwood’s book Payback: Debt and the
Shadow Side of Wealth. In the book she problematizes the concept
of debt from many angles. The film investigates people’s conceptions
of debt in relation to trade, conflict, crises and human rights. Who is
really in debt to whom in the global economy?
21:30 Konsert med One Day I’ll Be a Little Old Lady
Gruppen One Day I’ll Be a Little Old Lady avsluttet kvelden.

Konsert med One Day I’ll Be a Little Old Lady.
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Fredag 8. februar
Filmer Parkteatret: Life and Debt, Carbon Rush, Good
Copper Bad Copper, Payback
Film Litteraturhuset: Belarusian Dream
Film Cinemateket: India Untouched,
Steder: Parkteatret, Litteraturhuset og Cinemateket

Litteraturhuset:
15:00–17:45 Unsupported Protests - From Russia to Angola
Film: Birth of a movement
(Al Jazeera, 2012, 20 min)

A film about nonviolent protests in Angola.
Discussion with Sergei Ostaf and Justin Pearce.
The past year has seen new forms of protest against the government
in Angola; Instead of guns people now use hip hop to criticize those in power. In Belarus in 2010 and in Russia 2012 there were big
mass protests against the authorities. In Tibet dozens have set fire to
themselves in protest against the Chinese government. What can the
international community do to support peaceful protest movements in
these countries?

From the film Birth of a Movement.

Film: Belarusian Dream

(Ekaterina Kibalchich, Russia 2011, 55 min)

An inside story about the political opposition in Belarus. This film
gives us a synopsis of how Alexander Lukashenko, Europe’s last dictator, came to power and how he has managed to hold on to it. It gives
a unique and interesting look into how the opposition works and the
violent oppression they face.

From the film Belarusian Dream.

Cinemateket:
17:00: Film: India Untouched – Stories Of A People Apart
(Stalin K, India 2007, 110 min)

This film gives a comprehensive look at the “untouchables” (Dalits)
in India. motivated by ancient religious edicts, no amount of governmental encouragement has been able to stop the tragic custom that
discriminates human beings according to their birth. The film expose
the continued oppression of the Dalits (“the broken people”) in a wide
variety of communities, including Sikhs, Christians and muslims.
Introduction and Q&A with director Stalin K.

From the film India Untouched.

Stalin K.
Stalin K er en filmskaper og aktivist fra India som jobber for å bli kvitt
kastesystemet i India som grovt undertrykker over hundre millioner
mennesker i India. Stalin hadde møter både med norsk UD og representanter på Stortinget i tillegg til en rekke arrangementer med norske skoleklasser der han fortalte om kastesystemet, viste filmklipp,
svarte på spørsmål og diskuterte med ungdommene.

Stalin K. i møte med norske skoleungdommer.
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Lørdag 9. februar
Filmer Parkteatret: Who Killed Natasha, High Tech
Low Life, The Birth of a Movement og Dear Mandela
FIlmer Ringen Kino:
Sted: Parkteatret og Ringen Kino

Parkteatret:
13:30: Film: Who Killed Natasha?

(Mylene Sauloy, Uk/Russia/France/Chechnya 2011, 65 min)

A documentary that explores the murder of Russian journalist and
Memorial human rights defender Natalia Estemirova, who, just like
her colleague and close friend Anna Politkovskaya, paid the ultimate
price for criticizing the situation in Chechnya.
Introduction by Inna Sangadzhieva and Akhmed Gisaev of the Norwegian Helsinki Comittee. Moderator John Færseth, The Norwegian
Helsinki Comittee.
15:30 High Tech Low Life

(Stephen Maing, Stephen T. Maing, USA, 2012, 88 min)

From the film Who Killed Natasha.
When the Mountain meets it’s shadow

I live in an environment where all news is good news.
This is crap. Not all news is good news.
			
- Zhou Shuguang, aka Zola

Two Chinese bloggers take it on themselves to improve the quality
of the news, but they risk punish-ment for disobeying the Chinese
censorship.
Introduction by Kristoffer Rønneberg, journalist at Aftenposten.
17:30: Film: Birth of a Movement

From the film High Tech Low Life.

(Al Jazeera, 2012, 24 min)

A film about the opposition against the authoritarian regime in Angola.
18:00: Debate: Investments vs mobilization in repressive states
Angola is the most important country for Norwegian business in
Africa. For the last few years’ attempts to protest against the authorities have been severely punished by the government. The same
situation can be found in Azerbaijan. Statoil is heavily involved in both
countries. Could Norwegian companies play a more progressive role
in these countries?
With Dr. Justin Pearce (SOAS) and Heidi Kjærnet (NUPI).
Moderator: Maren Sæbø (Verdensmagasinet X)

Discussion with Justin Pearce and Heidi Kjærnet moderated by Maren Sæbø.

19:30: Film: Dear Mandela

(Dara Kell And Christopher Nizza, South Africa 2012, 90 min)

This battle by three young people to stand up for their rights is a testimony to people power. When the South African government promises
to ‘eradicate the slums’ and begins to evict shack dwellers, three
friends who live in Durban’s vast shantytowns refuse to be moved.
Introduction by Magnus Flacke (Fellesrådet for Afrika).
From the discussion about Norway’s involvement in
Angola and Azerbaijan and support to the authoritarian
regimes from Norwegian companies.
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Lørdag 9. februar
Filmer Parkteatret: Who Killed Natasha, High Tech
Low Life, The Birth of a Movement og Dear Mandela
FIlmer Ringen Kino:
Steder: Parkteatret og Ringen Kino

Ringen Kino
13:00: Film: Gulabi Gang

(Nishtha Jain, Norway/India/Denmark 2012, 94 min.)
Norwegian Subtitles – Discussion In Norwegian

The Gulabi Gang drar fra landsby til landsby og hjelper kvinner som
blir dårlig behandlet. De følger opp saker der kvinner har blitt utsatt
for vold hvor politiet verken vil eller kan gjøre jobben sin. Håpet er å
tvinge fram sosial forandring i det indiske samfunnet: Bedre forhold
for de kasteløse og bedre forhold for alle kvinner.
Diskusjon etter filmen med Mala Wang-Naveen, Gro Lindstad og
Eldrid Mageli. Ordstyrer var Anette Remme.

From the film Gulabi Gang.

Det ble servert gratis indisk lunsj i loungen på Ringen kino etter diskusjonen.

16:00: Film: When the Boys Return

(Tone Andersen, Sant og Usant, Norge 2012, 58 min)

The whole village throws a home-coming party for them: the young
boys from the West Bank who’ve been held as political prisoners in
Israel for months, sometimes even years - just because they threw
rocks at Israeli soldiers. After the festivities, the boys have to learn
to cope with their traumatic arrest and their time in jail, where their
rights as minors were completely ignored.
Q&A with director Tone Andersen after the screening.

From the film When the Boys Return.

18:00: Film: We Are Legion: The Story of the Hacktivists
(Brian Knappenberger, USA 2012, 93 min.)

We Are Legion: The Story of the Hacktivists takes us inside the world
of Anonymous, the radical hacker collective that has redefined civil
disobedience for the digital age. The film explores early hacktivist
groups like Cult of the Dead Cow and Electronic Disturbance Theater,
then moves to Anonymous’ raucous beginnings on the website 4chan.
Festivalen er to-språklig og foregår på engelsk og norsk. De fleste av filmene er
internasjonale og har enten engelsk tale eller engelske undertekster. Festivalen
har alltid en stor del internasjonale gjester. Det er derfor naturlig at engelsk blir hovedspråk på mange arrangementer. I programmet presenteret vi filmer og debatter
på engelsk dersom språket i filmen og i debatten er engelsk og på norsk dersom
arrangementet er på norsk. Samme regel er brukt i denne rapporten.

From the film We Are Legion: The Story of the Hacktivists.

The festival is bi-lingual (English and Norwegian). Debates, talks and films are either
in (or subtitled in) Norwegian or English. International films are usually in English
or subtitled in English. Events with international guests are in English. Events in
English are promoted in English. Events where the main language is Norwegian are
promoted in Norwegian. The same rule has been applied in this report.
Fra diskusjonen etter visningen av Gulabi Gang på
Ringen Kino.
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Søndag 10. februar
Tema: Høydepunkter
Filmer: Belarusian Dream, Tibet in Song, Call Me
Kuchu og Budrus.
Sted: Parkteatret

Høydepunkter fra festivalen (reprise) på Parkteatret:
Highlights from the festival at Parkteatret
14:00: Belarusian Dream

(Ekaterina Kibalchich, Russia 2011, 55 min)

16:00: Tibet in Song

(Ngawang Choephel, Tibet 2009, 86 minutes)

18:00: Call Me Kuchu

(Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall, England/Uganda/USA, 2012, 87 min)

20:00: Budrus

(Julia Bacha, Israel, Palestine, USA 2009, 70 min)
From the film Budrus.

Foto denne siden: Tom Henning Bratlie, Caroline Hargreaves og Ketil Magnussen.
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Foto denne side og neste: Tom Henning Bratlie, Ketil Magnussen, Caroline Hargreaves,
Ingrid Harvold Kvangraven og Marie Sørli Berntsen
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HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS 2013

PARKTEATRET | CINEMATEKET | RINGEN KINO | LITTERATURHUSET | SO
Follow us on Facebook, Twitter and www.humanfilm.no

THANK YOU TO OUR SUPPORTERS/TAKK TIL VÅRE BIDRAGSYTERE OG SAMARBEIDSPARTNERE

Familien Chr. Ringnes’ Stiftelse

Festivalen 2013 ble arrangert i samarbeid med Menneskerettighetshuset i oslo (Den norske burmakomite, fian, den norske helsingforskomite, fellesrådet for afrika, human rights house foundation, health and human rights info, Den norske tibet-komité,
voice of tibet og slett u-landsgjelda).
Festivalen ble støttet av/samarbeidet med: institusjonen fritt ord, Stiftelsen ship-ring, Fam. Chr. Ringnes’ Stiftelse, Lo int. avd,
british council, fn-sambandet, klassekampen, norsk filmforbund, ny tid, human-etisk forbund, nobels fredssenter, le monde
diplomatique, forum for utvikling og miljø, Norsk Filminstitutt, Studentenes og Akademikernes Internasjonal hjelpefond (SAIH),
landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), film og kino, partnership for change, oslo kino, utviklingshuset, NRK P2, utenriksdepartementet, norad og kunstplass 5.
www.dokumentarkino.no | Rapport 2013 19
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Kan vi stole på nyhetsmedia?

Onsdag 13. mars kl. 19:00
på Parkteatret:
Film: Shadows of Liberty

Jean-Philippe Tremblay, Canada/UK 2012, 85 min

Hva skjer når eierinteresser går foran redaksjonell integritet?

Gjester: Rune Ottosen og Jens Barland

SOL 18x25.LAND POS OCT.12:Layout 1

Filmen Shadows of Liberty tar for seg eksempler fra amerikanske
nyhetsmedier. Har den noe å fortelle oss om hva som skjer i Norge?
Nyhetsmediene i verden er i rask endring; teknologisk, forretningsmessig og innholdsmessig.
- Nyheter har i stor grad blitt infotainment.
- Internett snur opp ned på forretningsmodellene.
- Eierskapet i medieverdenen er i økende grad konsentrert hos stadig
færre eiere, enten det er stater eller store multinasjonale selskaper.
Nyhetsmedia dekker ofte ikke det de burde dekke. Ved flere tilfeller
har det vist seg at store nyhetskanaler unnlater å rapportere nyheter de burde ha rapportert og at økonomiske interesser og politiske
forbindelser spiller en viktigere rolle enn ønsket om å informere sitt
publikum. I filmen Shadows of Liberty får vi flere graverende eksempler fra en amerikansk medievirkelighet.

16/10/12

21:20

Page 1

DANNY GLOVER
JULIAN ASSANGE
DAN RATHER
AMY GOODMAN
DAVID SIMON
DICK GREGORY
JANINE JACKSON
DANIEL ELLSBERG
NORMAN SOLOMON
BOB BAER
ROBERT MCCHESNEY
JOHN NICHOLS
CHRIS HEDGES
JEFF COHEN
JOHN MACARTHUR
KRISTINA BORJESSON

LONDON
INTERNATIONAL
DOCUMENTARY
FESTIVAL 2012
OPENING NIGHT

YOUR NEWS FOR SALE

‘Any dictator would admire the uniformity and
obedience of the U.S. media’ NOAM CHOMSKY

A DOCUMENTARY FEATURE BY DOCFACTORY & JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

DOCFACTORY presents SHADOWS OF LIBERTY Featuring DANNY GLOVER. JULIAN ASSANGE. DAN RATHER. AMY GOODMAN. DAVID SIMON. DICK GREGORY & DANIEL ELLSBERG Editor GREGERS SALL Graphics CAPTURE
Director of Photography ARTHUR JAFA Music TANDIS JENHUDSON Co-Producer & Co-Writer DAN CANTAGALLO Executive Producers DOCFACTORY Produced, Written & Directed by JEAN-PHILIPPE TREMBLAY
WWW.SHADOWSOFLIBERTY.ORG

Går norske nyhetsmedier i samme retning som de amerikanske?
Kan vi stole på nyhetene?
Diskusjon med Rune Ottosen og Jens Barland FØR filmen.

Publikum på Parkteatret. Foto: Alexis Podgorny

Rune Ottosen er professor ved journalistutdanningen ved Høgskolen
i Oslo og Akershus. Han har tidligere erfaring som både journalist og
forsker.
Jens Barland har 20 års fartstid i media, bl.a. som sjefredaktør og
adm.dir i Stavanger Aftenblad, og i lederstillinger i Aftenposten og
Dagbladet. Han skrev nylig doktoravhandlingen Journalistikk for markedet, og er i dag førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved
Høgskolen i Gjøvik.
Ordstyrer: Ketil Magnussen.

Jens Barland og Rune Ottosen i panelet. Ordstyrer: Ketil
Magnussen (til venstre). Foto: Alexis Podgorny.

Gro Holm (NRK) tok del i debatten fra salen. Foto:
Alexis Podgorny
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Økonomi eller demokrati?

Tirsdag 23. april kl. 19:00
på Litteraturhuset
Film: I Want My Money Back

Leo de Boer, Nederland 2012, 86 min

Er økonomi for viktig til å overlates til demokratiet?

Gjester: Håvard Friis Nilsen, Halvor Mehlum og
Leo de Boer.

Den økonomiske krisen har i flere land ført til at beslutninger om
økonomi overføres fra folkevalgte organer til teknokrater og eksperter.
Har økonomien blitt for avansert til å underlegges folkestyret? Finnes
det en nøytral økonomisk politikk som kan føres i krisetider? Når og
hvordan ble økonomi løsrevet fra politikk og ideologi?

Økonomi eller demokrati?
Diskusjon etterfulgt av film
Wergeland kl 19:00
Tirsdag 23. april

I en rapport fra en ekspertkommisjon opprettet av FN og ledet av
professor og nobelprisvinner i økonomi Joseph Stieglitz i 2009 står
det blant annet:
Our global economy is broken (…) The present crisis demonstrates failure at many
levels. The essential insight of the report is that our multiple crises are not the result
of a failure or failures of the system. Rather, the system itself (…) is the cause of
these failures.
It is a habit of contemporary speech to refer to the global economy as “the economy” and to present it as a ’natural phenomenon’ whose laws must be regarded
with the same deference as the laws of physics. But (…) our global economy is but
one of many possible economies, and (…) we have a political choice to determine
when, where, and to what degree the so-called laws of economic behavior should be
allowed to hold sway.

Likevel framstår det ofte som om mange både i media og i politikken,
samt i finansverdenen, mener at økonomi er en logisk vitenskap der
man løser problemer med tekniske, ikke-politiske løsninger. Når og
hvordan ble det sånn, og hva skal vi gjøre med det?
Håvard Friis Nilsen er Daglig leder i Res Publica, en tankesmie og et
forlag som arbeider for å skape økt forståelse og oppslutning om den
norske modellen, med en sterk fagbevegelse og en moderne velferdsstat som sikrer sosial trygghet og bygger opp om felleskapsverdier.
- fra Res Publicas nettsider.
Halvor Mehlum er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet
i Oslo og er en hyppig brukt kommentator i media om internasjonal
økonomi og krisen i Europa.

Fra filmen I Want My Money Back.

Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet)
Film: I Want My Money Back
En personlig reise i finansindustrien og -krisen.
Leo de Boer tapte mye penger da den islandske nettbanken Icesave
gikk overende. Han tok med seg kamera på en personlig utforskning
av hva finansindustrien er og hvilke sjanser han som en vanlig mann
har for å tjene seg rik på investeringer i verdipapirer, obligasjoner,
gull eller andre verdier. Det har blitt til en morsom, tankevekkende og
veldig interessant film som gir mange viktige perspektiver på krisen
og på hvordan finansindustrien fungerer.
Filmen ble introdusert av regissør Leo de Boer.
i samarbeid med fn-sambandet
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Halvor Mehlum, Håvard Friis Nilsen og Stian Bragtvedt
(FN-sambandet)

More Than Honey

Onsdag 15. mai kl. 19:00
på Cinemateket
Film: More Then Honey

Markus Imhoof, Sveits/Østerrike/Tyskland 2012,
91 min.

En spektakulær film om bier, om relasjonen mellom bier og mennesker, hva bier betyr for matproduksjon i verden og for naturen og om den
potensielle katastrofen som den globale biedøden innebærer.

Gjest: Frode Ødegaard.

Colony Collapse Disorder (CCD) er benevnelsen på et foreløpig uforklarlig fenomen med potensielt katastrofale følger: global biedød. Bier
rundt om i verden dør i stort omfang. Hvis biene dør så vil det økologiske systemet i verden rammes hardt. Biene sørger for pollinering av
en rekke planter. Det vi i første rekke vil merke er hvordan dette vil
ramme matproduksjonen.
De sterkeste teoriene for å forklare biedøden peker på bruken av
visse sprøytemidler, men antagelig er det også andre faktorer som
virker inn.
Regissør Markus Imhoof kommer fra en familie som har drevet med
bier i flere generasjoner. I filmen More Than Honey utforsker han
forholdet mellom mennesker og bier med både morsomme og interessante møter med mennesker rundt på kloden, og med spektakulær
fotografering. Du har garantert aldri sett bier på denne måten tidligere.

Fra filmen More Than Honey.

Filmen har vunnet en rekke priser. Blant disse er:
- Best Documentary, Swiss Film Awards
- Best Documentary, Zurich Film Awards
- Best Documentary, Bavarian Film Awards
- Best Documentary, St Barbara Int. Film Festival
- Best Documentary, German Film Awards LOLA
- Best Film Score, Swiss Film Awards

Fra filmen More Than Honey.

Frode Ødegaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning
(NINA) i Trondheim, innledet til filmen og snakket om CCD og om forholdene for bier både internasjonalt og i Norge. Norge er ikke rammet
på samme måte som endel andre land er, men også her er biene
truet. Dette gjelder både ”tambier” og ville bier. Nylig har EU innført et
delvis forbud mot sprøytemidler man vet kan skade biene. Norge har
også et slikt forbud. Vil dette løse problemet?

Publikum på Cinemateket.

Frode Ødegaard innledet til filmen.
i samarbeid med cinemateket og bybi (norges første urbane birøkterlag)
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Onsdag 22. mai kl 19:00

The Price of Sex

Parkteatret i Oslo
Politihøgskolen i Oslo 21. mai
Politidirektoratet i Oslo 22. mai
Chagall i Bergen 23. mai

Film: The Price of Sex

Mimi Chakarova, USA 2011, 73 min

Menneskehandel i Europa.

Gjest: Mimi Chakarova

I dokumentaren The Price of Sex følger den prisbelønte filmskaperen
og journalisten Mimi Chakarova menneskehandelen fra Øst-Europa til
Sør-Europa, Tyrkia og Midtøsten og trenger lenger inn i denne organiserte og svært brutale kriminelle handelen med mennesker enn noen
har gjort tidligere.
Chakarova er opprinnelig fra Bulgaria og nå bosatt i USA. Hun reiste
tilbake til sin barndomsby i Bulgaria og oppdaget at en stor del av
menneskene der hadde forlatt landsbyen. Hun ble også klar over at
mange unge jenter ble lurt av menneskehandlere med løfter om normale jobber i Vest-Europa og så tvunget ut i prostitusjon der bakmennene tar så å si alle pengene. Hun begynte å undersøke nærmere,
og resultat ble til slutt den provoserende, informative og sjokkerende
dokumentaren The Price of Sex.
Det foregår et utstrakt sex-slaveri i Europa. EU har satt i gang støttetiltak for å hindre at unge jenter, særlig i Øst-Europa, blir rekruttert
og for å hjelpe dem som allerede er fanget til å unnslippe. Pengene
går imidlertid ofte til å opprettholde status quo og gjør lite for å endre
forholdene.
Filmen The Price of Sex stiller viktige spørsmål om den slavehandelen
som foregår i Europa i dag og arbeidet som gjøres for å hindre dette.
Som dokumentasjon på hvordan dette foregår og hvordan det får lov
til å fortsette å foregå er denne filmen eksepsjonell. Chakarova har
gått svært langt for å avdekke denne brutale virksomheten.
What a powerful piece… the cinematography was gorgeous, and the narrative offers
incredible insight into international trafficking.
-The New York Times Magazine
The result of Chakarova’s courageous efforts is a film that shines the light full blast on
the dark crimes of sex slavery
- Huffington Post
Photojournalist Mimi Chakarova has sought and recorded the stories of Eastern European women who disappeared into the modern-day slave trade of sex trafficking with
“The Price of Sex” – a searing new film that opens up this hidden world.
- NPR, Talk of the Nation

Mimi Chakarova på Parkteatret.

Chakarova’s attention to detail and dignity in her portrayals of victims, and the breathtaking courage she showed during her forays into the criminal underworld should
serve as the professional standard to which all investigative reporters aspire.
- The New York Times
The Price of Sex is one of those films that haunt you. I watched it over a week ago and
I still cannot get it out of my mind.
- Women and Hollywood

Mimi Chakarova var tilstede og introduserte filmen og diskuterte med
publikum på visninger på Parkteatret i Oslo og Chagall i Bergen og på
lukkede seminarer på Politihøgskolen og i Politidirektoratet.

Fra seminar på Politihøgskolen.

I samarbeid med: magasinet fett, politidirektoratet, politihøgskolen, fn-sambandet, senter for kvinne- og kjønnsforskning ved
universitetet i bergen og bergen internasjonale filmfestival (BIFF).
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Last Call

Mandag 26. august kl. 19:00
på Parkteatret
Film: Last Call

(Enrico Cerasuolo, Italia/Norge 2013, 90 min)

The Limits to Growth 40 år etter.

Gjester: Jørgen Randers og Bård Vegar Solhjell

I 1972 kom boka The Limits to Growth som beskriver hvorfor vi
ikke kan ha en utvikling med eksponentiell vekst på en planet med
begrensede ressurser. Konklusjonen i boken var at det fremdeles
(i 1972) var mulig å gjøre noe for å endre kurs og redde menneskeheten fra en sikker undergang men at man burde starte snuoperasjonen så raskt som mulig. Mer enn 40 år etter vet vi mye mer om hvilke
farer denne utviklingen innebærer men likevel har svært lite skjedd.

F
M
s

Boken ble skrevet av Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows,
Jørgen Randers og William W. Behrens på MIT, initiert av The Club of
Rome. Den fikk enorm oppmerksomhet i en rekke land da den kom ut
men har likevel hatt liten effekt på den faktiske utviklingen i verden.
Filmen forteller historien om hvordan boken ble til og hvordan prosjektet utforsket hva som ville skje med planeten med en fortsatt eksponentiell vekst. Filmen går også inn på problemene med å kommunisere budskapet på en forståelig måte. Mange tolket boken som en
dommedagsbok uten å egentlig få tak i den kompleksiteten som den
beskriver.
40 år senere er det enda tydeligere at en fortsatt vekst på samme
vilkår som tidligere er umulig om menneskeheten skal overleve, men
likevel er handlingsviljen svak hos verdens politikere.
Bård Vegar Solhjell, daværende miljøvernminister, innledet til filmen.
Samtale med Jørgen Randers etter filmen. Samtalen ble ledet av
Ingunn Knudsen (Skofteland Film).

Bård Vegar Solhjell innledet til filmen.

Inngunn Knudsen ledet samtalen med Jørgen Randers
etter filmen
I samarbeid med: skofteland film
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The Oslo Conference

Fredag 13. september kl. 13:30 - 22:00
på Litteraturhuset
Film: Common State

(Eyal Sivan, Israel/France 2012, 124 min)

20 years after the Oslo Accords. Is there still any hope for a two-state
solution? Conference followed by film screening.

Gjester: Salam Fayyad, Terje Rød-Larsen, Jan Egeland, Eyal Sivan m.fl.

Salam Fayyad, the Palestinian Prime Minister for the past five years,
Terje Rød-Larsen and Jan Egeland in a panel together discussed the
success or failure of the Oslo Accords, 20 years after the signing of
the agreement.
Other participants: Mustafa Barghouti, Radi Jarai, Torgeir Larsen, Shir
Hever, Omar Barghouti, Ingeborg Moa, Stiian van der Merwe, Dalit
Baum, Dror Feiler, Alia Alrosan, Ben Rivers, May Odeh,Thomas Kufus
and Eyal Sivan.
The United States Secretary of State John Kerry is working on new
negotiations for a two-state solution in Israel/Palestine. Others have
given up on that idea and are advocating for a one-state solution.
Some people want to abolish the Palestinian Authority, thereby putting
the full responsibility of the occupation solely on Israel.

Truls lie, Jan Egeland, Salam Fayyad and Terje Rød-Larsen at Litteraturhuset.

What is the road ahead for Israel and Palestine, now 20 years after
Norway hosted the Oslo Accords?
Program:
1. STATUS – the future of the Oslo Accords and Palestinian Authority.
Salam Fayyad (Fatah), Terje Rød-Larsen (International Peace Institute,
IPI - New York), Jan Egeland (Norwegian Refugee Council)
2. VISION – one-state or two-state solution?
Mustafa Barghouti (PNI), Radi Jarai (Fatah), Torgeir Larsen (Norwegian Ministry of Foreign Affairs), Shir Hever (economist).
3. ACTION – boycot and the example of South-Africa.
Omar Barghouti (BDS), Ingeborg Moa (NPA), Stiian van der Merwe.
4. Initiatives of activism.
Dalit Baum (israeli activist), Dror Feiler (Israeli artist), Alia Alrosan and
Ben Rivers (Freedom Theatre, Jenin).
5. Documentary film as criticism.
Filmmakers Eyal Sivan, May Odeh and Thomas Kufus (project 24
hours Jerusalem)
6. Screening of the film Common State - Potential Conversation,
introduced by Israeli filmmaker Eyal Sivan.
Common State - Potential Conversation is a discussion between twenty Palestinians and Israelis, edited together, with different views and
perspectives on the situation in Israel/Palestine and the possibilities
of a two-state or one-state solution. The film is long, but filled with
very interesting points well worth listening to. The conversation goes
beyond the dilemmas we normally hear about the conflict.

From the film Common State - Potential Conversation

I samarbeid med: le monde diplomatique, teatertanken og dag hammarskjøldprogrammet
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Master Class with Eyal Sivan

Lørdag 14. september kl. 18:00
på Litteraturhuset
Film: Jaffa - The Orange’s Clockwork

Followed by a screening of
Jaffa - The Orange’s Clockwork.

Eyal Sivan, Israel/Frankrike/Tyskland/Belgia 2009,
86 min.
Gjest: Eyal Sivan

Jaffa - The Orange’s Clockwork is the story of Jaffa and how oranges
from Jaffa went from being a predominantly Palestinian export product to become a symbol of Israel. As in many of his films, Eyal Sivan is
concerned with changing our understanding of history.
In the Master Class before the film screening Eyal Sivan talked about
using film as a tool for activism, to change perceptions about history
and about political use of memory. These and other topics have made
him a highly controversial figure in the societal and political debate
in Israel. He was only 21 when he moved to France in 1985 and has
since lived his life sharing his time between Europe and Israel. He has
made several films on these topics.
Jaffa - The Orange’s Clockwork shows us a completely different
history of the Jaffa oranges. Today everyone knows Jaffa oranges
as Israeli while in fact only 70 years ago the area was dominated by
Palestinian land owners. Israel has created the myth that before them
the land was not exploited. In the film we see that Jaffa oranges was a
huge export product before it was taken over. As jews started moving
to Palestine in the 20th century many worked in the orange cultivation
and exportation, together with Palestinians. When the state of Israel
was established and war broke out, Israeli forces forced the Palestinians out and the land was taken over by Israelis.
Israel has since marketed Jaffa oranges as an Israeli product and
used it to brand Israel with such success that Jaffa now has become
a symbol of the state of Israel. For Palestinians the Jaffa orange is a
symbol of what they have lost.
Truls Lie (Le Monde diplomatique) led the conversation with Eyal
Sivan.

Photos over from the film Jaffa - The Orange’s Clockwork.

Truls Lie and Eyal Sivan at Litteraturhuset.
I samarbeid med: le monde diplomatique og film fra sør

www.dokumentarkino.no | Rapport 2013

27

28

Rapport 2013 | www.dokumentarkino.no

Mer åpenhet, mer demokrati,
mer overvåking!
Datalagringsdirektivet og overvåking i lys av Snowden-avsløringene.

Onsdag 18. september kl. 19:00
på Parkteatret
Film: Datalagringsdirektivet

Sunniva Sundby og Finn Walther, Norge 2013,
25 min.
Gjester: Jon Wessel-Aas, Joakim Hammerlin, Sunniva
Sundby og Finn Walther. Torbjörn Tännsjö var med
på skype.

I løpet av kort tid skal Datalagringsdirektivet innføres i Norge. En ny
norsk dokumentarfilm setter fokus på flere problematiske dilemmaer
som EU-direktivet tvinger fram.
I lys av Edward Snowdens avsløringer av amerikansk overvåking av
elektronisk kommunikasjon over hele verden er det interessant å
ta opp igjen diskusjonen om innføringen av datalagringsdirektivet
i Norge. Vet vi egentlig hva dette innebærer? Er dette starten på et
overvåkingssamfunn? Er vi allerede i et overvåkingssamfunn? Eller er
motstanden mot direktivet bare hysterisk paranoia?
Debatten om direktivet åpner for flere spørsmål. Hvor langt skal vi gå
i å beskytte oss mot terror? Fører dette til en radikal endring av våre
rettsprinsipper? Blir vi alle skyldige til det motsatte er bevist? Må vi
bevise vår uskyld for ikke å bli mistenkliggjort?
Hvilke konsekvenser har dette for personvernet? Og hvilke konsekvenser har det for samfunnet som helhet? I debatten etter filmen forsøkte
vi så langt som mulig å komme innom disse spørsmålene.
Den svenske filosofen Torbjörn Tännsjö hevder at istedet for å prøve å
beskytte oss mot overvåking burde vi heller søke mot et samfunn med
MER overvåking. Hvis alt er transparent og ingen kan ha hemmeligheter så blir det ikke lenger noe problem. Dette forutsetter at vi har fullt
innsyn i hva overvåkerne driver med. I lys av de siste avsløringene om
hvor omfattende USAs (og antagelig også andre lands etterretningstjenesters) overvåking faktisk er så er disse tankene interessante.

Torbjörn Tännsjö, professor ved Stockholm Universitet,
var med via Skype

Filmskaperne Finn Walther og Sunniva Sundby var med for å introdusere filmen og å svare på spørsmål. De er begge nyutdannede fra Den
norske tv-skolen på Lillehammer.
I panelet:
Jon Wessel-Aas er partner i Bing Hodneland advokatselskap og Generalsekretær i International Commission of Jurists, Norway.
Joakim Hammerlin er filosof og forfatter av bøkene Terrorindustrien
(2010) og Terror og demokrati (2011).

Jon Wessel Aas og Joakim Hammerlin var med i panelet etter filmvisningen. Foto: Natalya Sarch.

Ordstyrer: Ketil Magnussen.

Filmskaperne Sunniva Sundby og Finn Walther introduserte filmen. Foto: Natalya Sarch.
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The World Before Her

Mandag 23. september kl. 19:00
på Litteraturhuset
Film: The World Before Her

Nisha Pahuja, Canada, 2012, 90 min

Å være kvinne i India

Gjester: Lars Tore Flåten og Gudrin Cecilie Eikemo
Helland.

India er et av verdens farligste land å være kvinne i. Da en kvinne
ble gjengvoldtatt og drept i New Dehli i 2012 utløste det en voldsom
protestbølge og man kan dømmes til døden for voldtekt i India. Samtidig kritiserer FN landet for å ikke gjøre nok for å beskytte kvinners
rettigheter. Mange indere vender seg mot tradisjonelle verdier i møte
med globaliseringen, mens andre importerer vestlige skjønnhetskåringer. Hva tenker indiske kvinner og menn om kjønn? Hva er det
indiske kvinneidealet? Står valget mellom konservativ hinduisme eller
skjønnhetsindustrien?
Innledning før filmen ved Lars Tore Flåten og Gudrun Cecilie Eikemo
Helland. Ordstyrer var Stian Bragtvedt, FN-sambandet.
Lars Tore Flåten er Førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og ekspert på hindunasjonalisme
og moderne indisk historie og politikk.
Gudrun Cecilie Eikemo Helland har skrevet en Master-oppgave om
fattige kvinners rettigheter i India og er aktiv i Indologisk studentforening.
The World Before Her
Filmen The World Before Her handler om to indiske jenter som lever i
to svært forskjellige verdener; Ruhi Singh ønsker å bli den neste Miss
India mens Prachi Trivedi er med i en svært militant ekstremistisk
hindunasjonalistisk bevegelse som vil bruke alle midler for å forsvare
India mot Vestlig dekadanse og annen innflytelse som truer den tradisjonelle indiske kulturen, slik de ser det.
Priser:
-Best Documentary Feature, 2012 Tribeca Film Festival
-Best Canadian Feature, 2012 Hot Docs Film Festival
-Best Foreign Film, 2012 Traverse City Film Festival
-Best Canadian Feature Documentary, 2012 Edmonton Int’l Film Festival
-Best Canadian Documentary, 2012 Vancouver Film Critics Circle Awards
Fra filmen The World Before Her

Lars Tore Flåten, Gudrun Cecilie Eikemo Helland og Stian Bragtvedt på Litteraturhuset.
I samarbeid med: fn-sambandet
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Fra filmen The World Before Her

Pussy Riot - A Punk Prayer

Onsdag 9. oktober kl 19:00
på Parkteatret
Film: Pussy Riot - A Punk Prayer
Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin
Russland/Storbritannia 2013, 85min

Protest i Putins Russland

Gjester: John Peder Egenæs og Johanna Zwaig

- Art is not a mirror to reflect the world,
but a hammer with which to shape it.
En film om Pussy Riot og om rettsaken der Nadezhda Tolokonnikova,
Maria Alekhina og Yekaterina Samutsevich ble idømt fengselsstraff
for å ha sunget en av sangene sine i Frelseren Kristus-katedralen i
Moskva i februar 2012. Sangen fordømmer patriark Kirills støtte til
Putin, og den tette forbindelsen mellom stat og kirke under Putin.
Dette førte til at de ble arrestert og tiltalt for ”hooliganisme” med en
strafferamme på 7 år.
Katia fikk tilslutt en betinget dom, mens Nadia og Masha måtte sone
sine dommmer på to år hver i en straffekoloni. (De ble løslatt før OL
i Sotchi i feb. 2014.) Nadia (Nadezhda Tolokonnikova) startet sommeren 2013 en sultestreik i protest mot forholdene i fengselet som
hun beskrev som svært dårlige. Sultestreiken ble avsluttet 1. oktober
2013 pga helsetilstanden hennes, men hun sa hun ville fortsette om
hun ikke ble flyttet til et annet fengsel. Idag (2014) jobber Nadia og
Masha for å bedre forholdene i russiske fengsler.
John Peder Egenæs, (Generalsekretær i Amnesty International Norge)
innledet til filmen.
Johanna Zwaig (kunstner) leste opp brevet som Nadia sendte fra
fengselet om hvorfor hun satte igang sultestreiken. Brevet er trykket i
mange aviser rundt om i verden. Brevet ble oversatt og lest på norsk.
Skrevet om filmen:
(...) smart and modulated. (...) spiked with enough shocks to make even those familiar
with the Pussy Riot story gulp.
- The Observer, UK
The women of Pussy Riot have an idea of what the new Russia should sound like;
Pussy Riot: A Punk Prayer shows just how hard it is to make that new world audible.
- Village Voice, USA
... captivating and profoundly dismaying
- Washington Post, USA

Publikum på Parkteatret 9. oktober 2013.

Johanna Zwaig leste brevet fra Nadia Tolokonnikova om
hvorfor hun sultestreiket i fengselet.

John Peder Egenæs innledet til filmen med et innlegg
om ytringsfrihet i Russland.
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10-årsjubileum:
Krig, løgn og videotape
Målrettet likvidering som militær strategi

Torsdag 17 oktober kl. 19:00
på Kunstnernes hus
Film: Dirty Wars

Richard Rowley, Jeremy Scahill,
USA 2013, 85 min
Gjester: Vaughan Smith, Cecilie Hellestveit, Harald
Høiback og Tonje Hessen Schei.

Jeremy Scahill etterforsker i filmen Dirty Wars hva USAs krigføring
under Obama egentlig betyr. Han avslører en global krig som ikke har
noen slutt. Undersøkelsene tar ham til Afghanistan, Jemen og Somalia men han skjønner snart at den globale krigen mot terror ikke har
noen geografiske begrensninger.
Etter 11. september 2001 begynte USA å benytte målrettede likvideringer (’targeted killings’) som en militær strategi, for å uskadeliggjøre
personer man anså som en trussel mot USA. I Irak og Afghanistan
har dette blitt benyttet i stor utstrekning. I filmen Dirty Wars får vi se
at parallelt med at denne formen for krigføring har blitt viktigere har
’krigen mot terror’ samtidig bredt seg ut over en større del av verden
enn det vi vanligvis hører om. Krigen føres nå langt utover de områdene vi kjenner som krigsområder. Scahill intervjuer personer innenfor
spesialstyrker i USA som forteller om hvordan drapslistene over
spesifikke personer har vokst enormt de siste årene mens Obama har
vært president.
Likvideringene kan foregå ved droneangrep, ved bruk av leiesoldater
eller ved at egne spesialstyrker går inn i det aktuelle landet der personen som skal drepes befinner seg.
Målrettede likvideringer som militær strategi setter vår oppfatning om
internasjonal folkerett på sterk prøve. Denne tankemåten gjør hele
verden til et krigsteater.
I panelet:
Vaughan Smith (The Frontline Club, London) er tidligere krigsreporter, nå leder (og grunnlegger) av Frontline Club i London, som er blitt
et svært anerkjent forum for debatter om internasjonale forhold og
journalistikk, med særlig fokus på krigsjournalistikk.
Cecilie Hellestveit er seniorrådgiver ved The International Law and
Policy Institute (ILPI) og er jurist og statsviter. Hun har nylig avsluttet
sin doktorgrad på humanitær lov og konflikt.

Diskusjon før filmen.

Oberstløytnant Harald Høiback er sjefslærer på Seksjon for strategi
og doktrine ved Forsvarets høyskole. Han har, i tillegg til Krigsskolen,
en doktorgrad i filosofi og har vært rådgiver i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.
Tonje Hessen Schei er dokumentarfilmskaper med 20 år bak seg i
USA. Hun jobber nå med base i Norge og lager en film om dronekrigen
og konsekvensene av den.
Truls Lie, Le Monde diplomatique, var ordstyrer.
Publikum på Kunstnernes hus.
I samarbeid med: le monde diplomatique og kunstnernes hus
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Krig som laboratorium

Mandag 21. oktober kl. 19:00
på Litteraturhuset
Film: The Lab

Yotam Feldman, Israel 2013, 60 min.

Er Gaza et laboratorium for våpenutvikling?

Gjest: Andrew Feinstein.

Krig er big business, og skaper også gode muligheter for testing og
utvikling av nye våpentyper. Et land som ofte er i krig skaper derfor
gode forhold for sin egen våpenindustri. I filmen The Lab spekulerer
regissør Yotam Feldman på om koblingen mellom Israels krigføring og
økonomiske interesser i våpenproduksjon og handel er alt for tett.
Andrew Feinstein innleder til filmen med et innlegg om den globale
våpenhandelen.
Andrew Feinstein er leder av Corruption Watch og forfatter av boka
The Shadow World - Inside the Global Arms Trade. Han er blitt kjent
som en av de fremste ekspertene på den internasjonale våpenindustrien og er en dyktig foredragsholder. Vi inviterte han til Oslo for å
snakke om hvorvidt det er mulig å kontrollere denne mektige industrien.
Det er over 50 år siden President Eisenhower advarte det amerikanske folket om at det ”militærindustrielle komplekset” (våpenindustrien og makten knyttet til den) var iferd med å ”ta over” USA, politisk og
økonomisk. Hvordan er situasjonen i verden idag?
Hvor stor makt har egentlig våpenindustrien? Er det mulig å regulere denne industrien politisk? Hva betyr til syvende og sist den nye
Våpenhandelsavtalen ”Arms Trade Treaty” som er undertegnet av
113 stater i FN? Vil denne avtalen kunne ha reell påvirkning på en av
verdens mektigste industrier og hvordan de opererer?
Film: The Lab
Krigen mot terror har skapt en enorm vekst for verdens våpenprodusenter, ikke minst de israelske. Filmen The Lab skildrer hvordan
krigsområder blir brukt til utvikling, testing og demonstrasjon av
nye våpentyper og at samarbeidet mellom våpenindustrien og den
israelske hæren er så tett at man kan spekulere i hva som egentlig er
drivkraften i en krig.
Israelske våpen blir testet i krigssituasjoner i urbane områder, en
form for krigføring som er spesielt utfordrende.
At våpnene er testet og at de selges med konkret erfaring fra faktisk bruk gjør dem ekstra
attraktive for utenlandske kjøpere. Regissør
Feldmans spørsmål er om denne lukrative
eksporten påvirker Israels militære strategi
slik at behovet for testing av våpen er en av
drivkreftene bak militære aksjoner.
Andrew Feinstein innledet til filmen.
I samarbeid med: fn-sambandet
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Droner - Krigføring i blinde?

Mandag 18. november kl. 19:00
på Litteraturhuset
Film: Unmanned: America’s Drone Wars
Robert Greenwald, USA 2013, 60 min

Unmanned: America’s Drone Wars

Gjester: Cecilie Hellestveit, Rune Ottosen og Terje
Skaufjord.

I oktober 2013 ble dokumentaren Unmanned: America’s Drone Wars
av Robert Greenwald lansert i USA. Filmen tar for seg USAs økende
dronekrigføring i Pakistan og Afghanistan som en del av ”krigen mot
terror”. Filmen dokumenterer flere droneangrep som angivelig har
drept terrorister og viser at det er uskyldige sivile som har vært ofre
for angrepene.
I filmen møter vi krigsveteran Brandon Bryant som har jobbet som
dronepilot i USA og har operert droner som har skutt og drept mennesker i Pakistan. Vi møter også mennesker på bakken i Pakistan
som har mistet familiemedlemmer og venner og lever i konstant frykt
for nye droneangrep. Hva betyr dronekrigføringen for internasjonal
politikk? Hva sier internasjonal lov om bruk av droner? Hvorfor er ikke
dronekrigen mer diskutert i massemedia? Er en robotifisert krig som
ukritisk dreper sivile helt usynlig for alle som ikke befinner seg under
bombene?
Diskusjon FØR filmen.
I panelet
Cecilie Hellestveit er jurist og statsviter og har nylig avsluttet sin
doktorgrad i jus. Hun jobber som seniorrådgiver ved International Law
and Policy Insitute (ILPI) og er en av Norges fremste eksperter på de
juridiske konsekvensene av den nye typen krigføring som særlig USA
har banet veien for i ”krigen mot terror”.
Rune Ottosen er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Han har nylig analysert mediedebatten om dronekrigføring i
Norge og USA.
Terje Skaufjord er lektor, historiker og skribent og kjenner Pakistan
godt. Han er blant annet forfatter av boka ”Pakistan. Midt i verden”.
Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet).

Diskusjon før filmen. Fra høyre: Stian Bragtvedt
(ordstyrer), Cecilie Hellestveit, Rune Ottosen og Terje
Skaufjord
I samarbeid med: fn-sambandet
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Oslo Dokumentarkino har i 2013 blitt støttet av:

og har samarbeidet med:
fn-sambandet, Le Monde diplomatique, cinemateket, Magasinet fett, politidirektoratet, politihøgskolen,
bergen internasjonale filmfestival (BIFF), film fra sør, teatertanken, dag hammarskjøldprogrammet,
senter for kvinne- og kjønnsforskning ved universitetet i bergen, skofteland film, kunstnernes hus
og bybi (urbant birøkterlag).

festivalen human rights human wrongs ble arrangert i samarbeid med Menneskerettighetshuset i
oslo (Den norske burmakomite, fian, den norske helsingforskomite, fellesrådet for afrika, human
rights house foundation, health and human rights info, Den norske tibet-komité, voice of tibet og
slett u-landsgjelda).
Festivalen ble støttet av/samarbeidet med: institusjonen fritt ord, Stiftelsen ship-ring, Fam. Chr.
Ringnes’ Stiftelse, Lo int. avd, british council, fn-sambandet, klassekampen, norsk filmforbund, ny
tid, human-etisk forbund, nobels fredssenter, le monde diplomatique, forum for utvikling og miljø,
Norsk Filminstitutt, Studentenes og Akademikernes Internasjonal hjelpefond (SAIH), landsforeningen
for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), film og kino, partnership for change, oslo kino,
utviklingshuset, NRK P2, utenriksdepartementet, norad og kunstplass 5.
Kontakt:
Ketil Magnussen
Tel: 951 85 109
ketil@dokumentarkino.no
www.dokumentarkino.no
Oslo Dokumentarkino
Akersveien 20
0177 Oslo

