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Behovet for historier som gir mening

Vi lever i en tid der det ofte mangler overgripende historier som 
forklarer hva som skjer rundt oss i verden. Vi bombarderes av rap-
porter om hendelser, mens analyser av hva som faktisk foregår kun 
kommer fram bak politikkens lukkede dører eller i lange og kompli-
serte avhandlinger og artikler i publikasjoner som kun leses av noen 
få. Nyhetskommentatorer i massemedia analyserer politikeres 
retorikk, men ikke hva som faktisk foregår i verden. 

Dokumentarfilmer er langt mer tilg jengelige enn lange artikler. 
Dokumentarfilmskapere har tatt den rollen som nyhetsformid-
lingen tidligere hadde ved å sette nyheter inn i en kontekst basert 
på et ståsted, dvs en bevisst ideologisk eller metodisk forståelse av 
hva som beveger verden og skaper hendelser. I en debatt mellom 
forskjellige virkelighetsforståelser kan man skape en egen forståelse 
av hva som foregår og g jøre seg opp sin egen mening. Den politiske 
journalistikken har gått fra å ha et politisk ståsted til å bli «nøytrale» 
politiske kommentatorer. Bakgrunnen for dette er et ønske om å 
falle i smak hos en større del av befolkningen, ikke bare de som er 
enige i det opprinnelige politiske ståstedet. 

Dermed har det blitt skapt et nytt marked der folk ser etter noen 
som lager historier som gir mening. Uten å ha et tydelig standpunkt 
er det vanskelig å gi mening til virkeligheten, utover å kommentere 
det retoriske i politikken. 

I en vanskelig verden med mange konflikter og store utfordringer 
er det svært viktig å ha fortellinger som gir mening til det som 
skjer. Om vi bare forholder oss til løsrevne hendelser som flyktnin-
geskjebner, terroristangrep og krigshandlinger, eller til den politiske 
retorikken som kommer fram i massemedia, så er det fristende 
å se vekk fra nyhetene og trekke seg unna samfunnsdebatten og 
heller konsentrere seg om seg selv og sitt eget liv. Den aktuelle 
dokumentarfilmen engasjerer, informerer og gir mening til verden 
og motvirker denne utviklingen. Dokumentarfilmen har derfor en 
viktig demokratisk effekt. 

Uten en narrativ blir vi som samfunn til løsrevne individer uten 
felles retning og handlekraft. En historie som gir mening samler 
oss, gir oss noe å diskutere og en basis for å forme strategier for 
utvikling og endring.
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Oslo Dokumentarkino arrangerer visninger av aktuelle dokumen-
tarfilmer på sentrale scener i Oslo og organiserer inkluderende 
diskusjoner i tilknytning til visningene.

Festivalen Human Rights Human Wrongs (HRHW) er en del av 
programmet.

Oslo Dokumentarkino har i 2015 arrangert 53 filmvisninger med 
34 forskjellige filmer fra 15 forskjellige land.

Vi har hatt 26 internasjonale g jester fra 16 forskjellige land og 64 
norske g jester som deltakere i diskusjoner på arrangementer.

Gjennomsnittlig publikumsbesøk på de enkeltstående arrangemen-
tene utenom festivalen HRHW har vært 140 besøkende per arran-
gement. Totalt besøk på HRHW-festivalen var ca 5000 personer 
over 6 dager.
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Øverst til venstre: Orwa Nyrabia og Ketil Magnussen. Q&A etter visning av filmen Silvered Water - Syria Self Portrait.
Øverst til høyre: Utdrag fra teaterstykket Ship O’hoi på Parkteatret. Stykket var del av arrangementet Det norske paradokset.
Venstre i midten: En fullsatt sal på Gimle Kino hører på James Hansen innlede til filmen Merchants of Doubt.
Nederst: Publikum på Litteraturhuset under debatt om terrorbeskyttelse og rettssikkerhet.
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Øverst til venstre: Publikum op vei inn til filmvisning på Cinemateket under HRHW 2015.
Øverst til høyre: Morton Zakaria spiller på åpningen av HRHW 2015.
Nederst: Publikum på Cinemateket under åpningen av HRHW 2015.
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Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentar-
filmer og organiserer inkluderende diskusjoner i 
tilknytning til visningene. Vi tar opp sosiale og poli-
tiske 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 alter-
native mediet for informasjon om og perspektiver på 
samfunnet og verden rundt oss.

I 2015 har Oslo Dokumentarkino fokusert på Afg-
hanistan, Palestina, overvåking, økonomisk og sosial 
utvikling i India, norsk bistand, terrorbeskyttelse og 
rettssikkerhet, situasjonen for syriske flyktninger, 
miljø og klimautfordringer, og skatteparadiser og 
skatteunndragelse som et samfunnsproblem.

Festivalen Human Rights Human Wrongs  (HRHW)
ble arrangert for 7. gang i februar 2015. Festiva-
len hadde fokus på flyktningesituasjonen i Europa, 
politiske fanger i Europa, Tibet, ikkevoldelig mot-
stand i Palestina, situasjonen for muslimer i Burma, 
demokratiutvikling i Zimbabwe og Nigeria, drone-
krigen, fredsprosessen i Colombia, kampen for et 
fritt internett, manglende rettsoppgjør i Indonesia, 
tortur, menneskehandel, krigen i Syria, situasjonen 
i Sør-Sudan, opposisjonen i Bahrain og effekten av 
aktivisme mm.

Den aktuelle dokumentarfilmen er et ekstremt viktig 
tilskudd til informasjonsjungelen, både på grunn av 
temaene som tas opp og måten innholdet formid-
les 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 lettere fram til 
mennesker enn fagbøker og lange artikler. 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 2015 arrangert 53 
filmvisninger. Det har vært 12 enkeltstående arran-
gementer i tillegg til filmfestivalen Human Rights 
Human Wrongs (6 dager med 41 filmvisninger). Vi har 
vist 34 forskjellige filmer fra 15 forskjellige land. Vi 
har hatt 26 internasjonale gjester fra 16 forskjellige 
land, og 64 forskjellige norske gjester,
med på diskusjoner.

Filmene vi har vist er fra Syria, Frankrike, USA, Tysk-
land, Storbritannia, Palestina, Nigeria, Kambodsja, 
Burma, Italia, Danmark, Norge, Afghanistan, Canada 
og India.

Gjestene har vært fra USA, Bahrain, Italia, Syria, Dan-
mark, Zimbabwe, Storbritannia, Frankrike, Aserbad-
sjan, Hviterussland, Turkmenistan, Burma, Sverige, 
Palestina, India og Tyrkia.

Det har i tillegg vært andre arrangementer som sup-
plement til filmprogrammet. Under HRHW-festivalen 
hadde vi frittstående debatter og samtaler, perfor-
mance, konserter, teater og en kunstutstilling.

Visningssteder
Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, 
Litteraturhuset, Kino Victoria, Gimle Kino, Røde Kors 
Universitetet i Oslo, Kunstplass 10 og Cinemateket. 

Publikum
Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. 
Antallet varierer svært mye fra arrangement til ar-
rangement avhengig av tema og film, men gjennom-
snittet i 2015 for enkeltstående arrangementer har 
vært 140 personer pr arrangement. 

Totalt har vi hatt i underkant av 7000 publikummere 
i løpet av 2015. Dette inkluderer både Human Rights 
Human Wrongs-festivalen og Oslo Dokumentarkinos 
regulære program.

Human Rights Human Wrongs Documentary Film 
Festival
10.–15. februar arrangerte vi filmfestivalen Human 
Rights Human Wrongs for syvende gang. Festivalen 
er et samarbeid med en lang rekke andre organisasjo-
ner og institusjoner i Oslo og bringer sammen norske 
og internasjonale filmer og gjester for å diskutere 
viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetsar-
beid. Festivalen inkluderte teaterforestillinger, 
kunstutstillinger og konserter i tillegg til filmvisninger 
og debatter.

Samfunnsdebatt
Vi har arrangert 30 paneldiskusjoner før eller etter 
filmvisninger. I tillegg har alle andre filmvisninger hatt 
en introduksjon eller Q&A etter filmen (spørsmål 
og svar mellom publikum og inviterte gjester) med 
filmskapere eller eksperter. Erfaringen viser at folk 
foretrekker arrangementer der temaet i filmene blir 
diskutert og der man selv kan delta i diskusjonen.

Samarbeid
Oslo Dokumentarkino og festivalen Human Rights 
Human Wrongs har en rekke samarbeidspartnere. Se 
fullstendig oversikt bakerst i denne rapporten.

Samarbeidet med disse organisasjonene og institu-
sjonene hjelper oss å kvalitetssikre informasjonen 
og problemstillingene vi framsetter og å skape gode 
diskusjoner. 

Ressurser
Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2015 i 
hovedsak vært planlagt, organisert og gjennomført 
av Ketil Magnussen. 

Oslo Dokumentarkino og HRHW  2015
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Silje Poulsen Viki, Trine Andersen, Henriette Vold, 
Mari Mjøen, Kari Nøst Hegseth, Sarah Camille Ramin 
Osmundsen og Olufemi Garber var med å planleg-
ge og arrangere festivalen Human Rights Human 
Wrongs. I tillegg var mer enn 70 frivillige med på å 
gjennomføre festivalen. 

Mange arrangementer har vært planlagt og gjennom-
ført i samarbeid med eksterne partnere.

Finansiering
Fritt Ord, Oslo kommune, Norsk filminstitutt, Stiftel-
sen Ship-Ring, LO, Bergesenstiftelsen, Film og Kino, 
Opera Software, Norwegian Unix User Group og 
NORAD har støttet Oslo Dokumentarkino og Human 
Rights Human Wrongs-festivalen i 2015. 

Oslo Dokumentarkino har også tjent inn penger på 
billettsalg, rettighetssalg og på oppdrag for andre 
organisasjoner/institusjoner. Inntektene har gått til å 
dekke utgifter til egne publikumsarrangementer.  Det 
er viktig å nevne at  billettinntektene ikke gjenspei-
ler antall publikummere, dvs at billettintektene ofte 
ikke er synlige i regnskapet fordi vi mange ganger 
samarbeider med andre aktører og praktiske grunner 
avgjør hvem som tar inn billettinntektene og hvordan 
utgifter og inntekter fordeles i etterkant.

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 mer enn 600 filmer. Mange filmer 
har blitt vist flere ganger. De fleste arrangementene 
har foregått på Parkteatret, Litteraturhuset, Cine-
mateket og Vika Kino/Kino Victoria men også andre 
steder har vært brukt. I løpet av 12 år har Oslo Do-
kumentarkino 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 2015 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 arrange-
menter. 

Doc Lounge Oslo - en ny arena for dokumentarfilm
Oslo Dokumentarkino har tatt initiativ til og rekrut-
tert medlemmer til en ny forening, Doc Lounge Oslo, 
som viser dokumentarfilm på Cafeteatret på Grøn-
land i Oslo en gang i måneden. Oslo Dokumentarkino 
har også støttet driften av foreningen i oppstarten. 
Doc Lounge Oslo startet med visninger i februar 
2016.

Programmet på Doc Lounge spenner bredere enn 
Oslo Dokumentarkinos program gjør med hensyn til 
hva slags temaer filmene tar opp.

Doc Lounge Oslo er del av et nordisk nettverk av 
foreninger som viser dokumentarfilm i nye settinger, 
utenfor kinolokalene. Arrangementene inneholder 
samtaler, levende musikk, quiz eller annet i tillegg til 
filmvisninger. 

Motstående side: Mike Bonanno aka Igor Vamos fra aktivistgruppen 
The Yes Men viser en plakat brukt i en kampanje mot oljeutvinning i 
Arktis.
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ProgramCinemateket, Filmens Hus | Parkteatret | Litteraturhuset | Kunstplass 10
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Human Rights Human Wrongs-festivalen er en film og debatt-festival med fokus 

på aktuell menneskerettighetstematikk. Festivalen ble startet i 2008 for å markere 

60-årsdagen for menneskerettighetserklæringen. 

Siden starten har festivalen vokst i antall debatter, norske og internasjonale g jester, 

samarbeidspartnere og publikum. Den første festivalen var et samarbeid mellom 

Oslo Dokumentarkino og fire av organisasjonene på Menneskerettighetshuset i Oslo 

og hadde 8 internasjonale g jester. I 2015 hadde festivalen 32 organisasjoner som 

samarbeidspartnere og 60 g jester, derav 19 internasjonale g jester. 

Vi mener det er svært viktig å ha en arena der man kan diskutere aktuelle dilemmaer 

og problemer knyttet til menneskerettighetstematikk uansett om det g jelder 

hendelser i land langt borte eller det som skjer her hjemme. Dokumentarfilm er det 

best egnede mediet til å informere, engasjere og minske kunnskapsgapet mellom 

eksperter og nysg jerrige.

Festivalen i 2015 hadde 24 filmer i programmet og 41 visninger. Filmene ble vist på 

Cinemateket, Parkteatret, Ringen Kino, Litteraturhuset og Kunstplass 10.

I tillegg til film- og debattprogrammet inkluderte HRHW 2015 kunstutstilling, teater, 

seminar, workshop og konserter for å engasjere publikum til refleksjon og deltakelse.

Human Rights Human Wrongs  
Documentary Film Festival
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Øverst til venstre: John Peder Egenæs og Gabriele 
Del Grande i diskusjon om flyktningesituasjonen i 
Europa.

Øverst til høyre: Publikum på visning av den norske 
dokumentarfilmen Drone. Innledning ved regissør 
Tonje Hessen Schei.

I midten til venstre: Lessons Learned from the 
Arab Spring. Jamila Raqib og Maryam al-Khawaja i 
diskusjon.

I midten til høyre: Chungdak Koren, tidligere leder i 
Den norske Tibet-komité i diskusjon på Cinemateket.
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I tillegg til filmer og innledninger og/eller 
Q&A i tilknytning til alle visninger hadde 
HRHW 2015 også flere lengre debatter 
og samtaler, workshop, bransjeseminar, 
konserter, teater, festivalutstilling og 
skolevisninger på Cinemateket (Filmens hus), 
Litteraturhuset, Ringen Kino, Kunstplass 5 
og Parkteatret. Arrangementer som foregikk 
på engelsk er presentert på engelsk.

TIRSDAG 10. FEBRUAR, CINEMATEKET

PRE-OPENING EVENT: 
LESSONS LEARNED 
FROM THE ARAB 
SPRING
FILM: WE ARE THE GIANT
Greg Barker, USA/England 2014, 93 min.

I samarbeid med Arabiske filmdager og Norsk 
ressurssenter for fredsbygging (NOREF). 

Debate: At the start of the Arab Spring, 
optimism soared. Almost everybody believed 
that democracy would triumph and dictators 
would fall. We were all euphoric about how 
the Internet and social media made people 
mobilize in ways oppressive regimes could not 
control. Four years later the reality has turned 
180 degrees. 

What can be learned from the outcome of the 
uprisings? Why did what started four years ago 
as the peaceful Arab Spring mostly end up in 
terrible violence and more oppression? What 
prevented a more positive outcome of the po-
pular uprisings? How important was the lack of 
an organised civil society? Why did the Islamist 
movements manage to organise better than 
the secular opposition? What is the human 
rights situation four years after the start of the 
Arab Spring? Is there still hope for peaceful 
political reform or regime change? 

Introduction to the debate by Jamila Raqib 
(Executive Director, The Albert Einstein 
Institution, USA): «The Future of Nonviolent 
Struggle — Lessons from the Arab Spring.» 

Panel: Maryam al-Khawaja (from Bahrain, 
co-Director for the Gulf Center for Human 
Rights and one of the main characters in the 
film We are the Giant) Jacob Høigilt(Senior 
Researcher at PRIO) Jamila Raqib (Executive 
Director at the Albert Einstein Institution, 
USA). Moderator: Rolf Vestvik (Project Mana-
ger, Agenda).

Introduction to the film and Q&A after the 
screening with Maryam al-Khawaja.

TIRSDAG 10. FEBRUAR, CINEMATEKET

VEIEN TIL FRED I CO-
LOMBIA
FILM: FRA SVERD TIL PLOGSKJÆR
Josef Ottersen, Norge 2015, 70 min.

I samarbeid med Caritas.

Fredsforhandlingene mellom den colombian-
ske regjeringen og landets største opprørs-
gruppe FARC er svært fremskredet, og en 
avtale er ventet i løpet av 2015. Colombia er i 
dag nærmere en fred enn noengang tidligere, 
men det er fortsatt en lang vei å gå. Hva skal 
til for å sikre at fredsavtalen fremforhandlet 
blant lederne i Havanna fører til konfliktene 
opphører lokalt? FARC er heller ikke den 
eneste opprørsgruppen i landet. Hvordan kan 
man implementere en fredsavtale i et land der 
krigen fortsatt pågår? 

Samtale før filmen med Knut Andreas Lid, 
rådgiver hos Caritas Norge, og filmens regissør 
Josef Ottersen.

ONSDAG 11. FEBRUAR, CINEMATEKET

SKOLEVISNING: 
FILM: DRONE
Tonje Hessen Schei, Norge 2014, 78 min

I samarbeid med FN-sambandet.

Drone plasserer oss ansikt til ansikt med 
ofrene for de amerikanske droneangrepene i 
Waziristan, og de unge amerikanske mennene 
rekruttert fra gaming-miljøet for å operere 
dronene. Ettersom teknologien utvikler seg 
raskere enn de juridiske rammeverkene forblir 
denne praksisen en juridisk gråsone. Er USA 
i ferd med å sette en farlig ny presedens for 
krigens lover og etikk?

Introduksjon og Q&A ved regissør Tonje Hes-
sen Schei

ONSDAG 11. FEBRUAR, CINEMATEKET

OPENING EVENT: NO 
REFUGEES PLEASE!

FILM: ON THE BRIDE’S SIDE
Gabriele Del Grande, Antonio Augugliaro, 
Khaled Soliman Al Nassiry, Palestine/Italy, 
2014, 89 min.

DEBATE: Europe is port for a growing number 

of immigrants. The seaway from Africa and the 
Middle East is extremely dangerous, and tho-
usands of boat refugees die every year when 
trying to cross the ocean. Despite the danger, 
three times as many migrants took the chance 
last year compared to 2013. At the same 
time, Europe is closing her borders with an 
increasing force. The European states do their 
best to be unattractive destinations for asylum 
seekers. Human Rights principles are put aside 
and often refugees are not given the rights 
they should have. European agreements are 
under scrutiny. How can the EU, and other Eu-
ropean states, make sure that their system for 
dealing with asylum seekers does not collapse? 
And what is a fair share of responsibility?

In the panel: John Peder Egenæs, Amnesty 
International, Gabriele Del Grande, director of 
the documentary film On the Bride’s Side and 
Andreas Furuseth, senior legal advisor NOAS. 
Moderated by Maria Amelie.

ONSDAG 11. FEBRUAR, CINEMATEKET

BRINGING TIBET HOME
FILM: BRINGING TIBET HOME

I samarbeid med Den norske tibetkomité og 
Voice of Tibet.

While Tibet remains closed off for independent 
reporters and observers, news of harsher poli-
cies and stricter control towards  the Tibetans 
keep leaking out to the outside world. Facing 
a seemingly endless flow of repressive policies 
and arrests, how are the Tibetans able to 
preserve and cultivate their cultural heritage 
and identity? And how, contrary to most other 
conflict areas, have the Tibetans been able 
to keep their fight for justice non-violent for 
more than 60 years.

Discussion with Namgyal Tsomo Svenningsen, 
leader of the Norwegian Tibet Committee.

TORSDAG 12. FEBRUAR, RINGEN KINO  

SKOLEVISNING: 
ON THE BRIDE’S SIDE
Gabriele Del Grande, Antonio Augugliaro, 
Khaled Soliman Al Nassiry, Palestine/Italy, 
2014, 89 min.

I samarbeid med FN-sambandet

Filmen følger filmskaperne og en gruppe syris-
ke og palestinske flyktninger, forkledd som et
brudefølge, på deres reise mot vårt nabo-

Human Rights Human Wrongs Live på Cinemateket, 
Litteraturhuset, Ringen Kino, Kunstplass 10 og Parkteatret
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land - det eneste landet de tror vil gi dem den 
hjelpen de har rett på. Filmen setter spørmåls-
tegn ved prisen vi er villige til å betale for å 
opprettholde Festning Europa.

Introduksjon og Q&A med regissør Gabriele 
Del Grande.

TORSDAG 12. FEBRUAR, KUNSTPLASS 10

WORKSHOP I FORTEL-
LERKUNST 
Formidlerkunst og tekstskriving med en av 
Norges beste Spoken Word-artister. Sarah 
Camille Ramin Osmundsen har erfaring som 
skuespiller og dramatiker ved blant andre Nor-
dic Black Theatre, Dramatikkens hus, Tekstlab, 
Oslo Nye teater og Det Norske Teatret. Hun 
jobber med fortellerkunst gjennom karibisk 
tradisjon, poesi, språk, historier og musikk. I 
2011 vant hun NM i poesislam.

FRA 12. FEBRUAR TIL 21. MARS PÅ 
KUNSTPLASS 10

FESTIVAL EXHIBITION
For the fourth year in a row, Kunstplass [10] 
curated and organized the Human Rights 
Human Wrongs Festival Exhibition. Shwan Dler 
Quaradaki John Høie and Andrea Lange were 
the 2015 festival artists. John Høie and Shwan 
Dler Qaradaki, in collaboration «attacked» the 
walls at Kunstplass [10] with drawings. The gal-
lery space became a battle zone where truths 
slowly emerged and confronted the viewers. 
Andrea Lange is pushing time and space in her 
video Fallujah Meditations (SD video 7 min, 
2008). The starting point is a video recording 
from the US military attack on Fallujah city in 
Iraq in 2004, where a US soldier shoots and 
kills a wounded, unarmed Iraqi in a mosque. 
Through art Kunstplass [10] hopes that the visi-
tors will be touched and get a wider awareness 
about «human wrongs».

TORSDAG 12. FEBRUAR, CINEMATEKET

BURMA /MYANMAR: 
CAN BUDDHIST NATIO-
NALISM STOP THE RE-
FORM PROCESS? 
In collaboration with The Norwegian Burma 
Committee.

The Buddhist monk U Wirathu is the leader 
of the 969-movement who has caught much 
attention through inciting violence and perse-

cution of Muslims in Burma. But this is not only 
about religion. What lies underneath is national 
identity and a battle for power and resources. 
How can we explain that religious leaders are 
using their faith to incite violence? And how do 
you get to the core of conflicts like these, in 
the attempt to create lasting solutions?

Panel: Kyal Yi Lin Six, (Director of The Open 
Sky) Gunnar Stålsett (former bishop of Oslo, 
member of the Norwegian Nobel Committee), 
Egil Lothe (leader of Buddhistforbundet), Iselin 
Frydenlund (Researcher at the Norwegian 
Centre of Human Rights (UiO). Moderator: 
Audun Aagre (Director of the Norwegian 
Burma Committee).

TORSDAG 12. FEBRUAR, CINEMATEKET

HELLAS, GJELD OG 
MENNESKE- 
RETTIGHETER
Mini-foredrag av Christian Anton Smeds-
haug med påfølgende samtale ledet av Emilie 
Ekeberg. 

I samarbeid med SLUG - Nettverk for rettfer-
dig gjeldspolitikk.

Christian Anton Smedshaug er daglig leder for 
Agri Analyse og forfatter av flere bøker, blant 
annet Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv.
Emilie Ekeberg er politisk journalist i Klasse-
kampen.

TORSDAG 12. FEBRUAR, CINEMATEKET

NIGERIA: KORRUP-
SJON, FATTIGDOM OG 
MANGLENDE RETTS-
SIKKERHET 
FILM: THE SUPREME PRICE
Joanna Lipper, USA/Nigeria 2014, 75 min.

I samarbeid med Fellesrådet for Afrika.

Debatt: Nigeria er Afrikas gigant. Med sine 
170 millioner innbyggere er landet kontinen-
tets mest folkerike, det har Afrikas største 
økonomi, og største filmindustri. Samtidig 
blir Nigeria ofte beskrevet som en «vaklende 
kjempe», fordi landet er preget av fattigdom, 
korrupsjon, manglende rettssikkerhet og 
ustabilt styresett. Når nigerianere nå går til 
valg 14. februar 2015 er det dessverre med et 
voldelig bakteppe, og valget er forventet å øke 
konfliktnivået ytterligere. I dette seminaret ser 
vi nærmere på demokratiet i Nigeria. Filmen 
«The Supreme Price» gir et tilbakeblikk på 
deler av demokratibevegelsen på 1990-tallet, 

og trekker linjene til dagens kamp for kvinners 
politiske deltakelse.

Panel: Elvis Chi Nwozu (leder for African 
Cultural Awareness in Norway og mangeårig 
bystyremedlem for Oslo AP), Morten Bøås 
(seniorforsker ved NUPI), Henrik Angerbrandt 
(forsker ved Nordisk Afrikainstitutt, Uppsala). 
Ordstyrer: Sigrun Johnstad (seniorrådgiver, 
Fellesrådet for Afrika). Før filmen vil det bli en 
kort introduksjon ved Gina Lende (PRIO).

TORSDAG 12. FEBRUAR, CINEMATEKET

THE DRONE WARS
FILM: DRONE
Tonje Hessen Schei, Norway 2014, 78 min.

The drone wars lead by the US provides a 
serious challenge to the established rules of 
war of the Geneva Conventions. The US has 
declared war on terrorism and claims that eve-
ry threat to the US from a terrorist makes this 
person a legal target, no matter where he or 
she is. The drones are used to execute socalled
«terrorists» in areas where the US is not at war.

Panel: Jennifer Gibson, Head of Reprieve in 
Pakistan, an organization of human rights de-
fenders, works to challenge the drone strikes 
in court. Cecilie Hellestveit is an expert on 
International law. Tonje Hessen Schei, director 
of Drone, has through her work become an 
expert on the drone wars, how pilots are recru-
ited, and what the consequences are for both 
pilots and victims. Moderator: Remi Nilsen, 
Chief Editor of Le Monde Diplomatique Norge.

TORSDAG 12. FEBRUAR, CINEMATEKET

PALESTINA OG DEN 
INTERNASJONALE 
STRAFFEDOMSTOLEN
FILM: THE WANTED 18
Amer Shomali and Paul Cowan, Canada/Palestine/
France 2014, 75 min.

Debatt: Palestina har søkt om medlemsskap 
i Den internasjonale straffedomstolen (ICC). 
Noen mener at dette vil åpne for etter-
forskning av israelske krigsforbrytelser i de 
palestinske områdene mens andre mener at 
et medlemsskap av ICC tvert imot vil ramme 
palestinere selv, ikke Israel.

Panel: Cecilie Hellestveit (seniorrådgiver i The 
International Law and Policy Institute) og Line 
Khateeb (Leder av NOAS informasjons og vei-
ledningsarbeid og tidligere leder av Palestin-
akomitéen) Samtalen modereres av journalist 
Stig Arild Pettersen.
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TORSDAG 12. FEBRUAR, LITTERATURHUSET

SYRIA DIFFERENTLY
In collaboration with Syria Differently, Babel 
filmklubb and Hamisch.

With a blurred picture of the Syrian struggle 
and the focus being shifted to Islamic extre-
mism only, it is important to bring back to the 
scene the increasingly neglected aspects of 
the Syrian conflict. Syria Differently provides 
an alternative image of Syria and the conflict, 
with thematic interest in the daily lives of 
ordinary civilians and their experience of the 
destruction of their country. 

Film: We Cannot Go There Now, My Dear
Carol Mansour, Syria 2014, 43 min.
Palestinian refugees living in Syria have been 
severely affected by the war. Thousands have 
fled Syria seeking refuge in Lebanon, experi-
encing the second or even third time that they 
lose everything and find themselves once more 
homeless and stateless. This film tells part of 
their story; where memories are awakened 
between one exodus and the other, while loss 
invades everything striking the very self. Lives 
are continuously being rebuilt and improvised 
awaiting the return. 

Discussion: Covering Syria: Images, Termino-
logy, and the  role of Media.  A conversation 
with professor Ziad Majed about how most 
media outlets covered Syria in the last three 
years, and how this coverage influenced the 
emotions and the political stances of large 
segments of the public opinion in different 
western countries. Moderated by Maren 
Næss Olsen (Morgenbladet). Ziad Majed is an 
Associate Professor at the American Univer-
sity of Paris, teaching Middle East studies and 
writing on Lebanese, Syrian and Arab affairs as 
well as on political Islam, political transitions 
and crises.

Film: The Immortal Sergeant
Ziad Kalthoum, Syria 2014, 73 min.
After he completed his mandatory military 
service, the filmmaker was held in retention 
as the revolution unfurled in his country. His 
military rank was that of a sergeant. During 
these times, he would go back to his home, lo-
cated in the middle of Damascus city, take off 
his military uniform and return to his normal 
life, working as an assistant director with the 
filmmaker Mohammed Malas. To make sense of 
this schizophrenic situation, he decides to take 
his camera and start shooting his own film.

Film: False Alarm
Firas Zbib, Syria 2014, 58 min.
A documentary about revolution, exile, death, 
hope, victory and defeat, told by young Syri-
ans, filming each other’s journeys and holding 

on to their cameras like they were the only 
proof of existence, it is a story about a country 
that has become unrecognizable to its own 
inhabitants. The documentary follows them 
through laughter and tears, until it is no longer
clear whether they are happy to have found 
their freedom or sad that the revolution no 
longer resembles them. 

FREDAG 13. FEBRUAR PÅ CINEMATEKET

- DON´T DIE NOW, NOT 
BEFORE THE STORY IS 
FINISHED
Lecture with war reporter Francesca Borri. 
In collaboration with Oslo University College 
(HIOA) and Norwegian PEN.

Francesca Borri was the last international 
journalist to leave war torn Syria when the si-
tuation became too dangerous, and is amongst 
the most courageous journalists the world 
has seen. She talked about the challenges 
she faces in the field,  with a particular focus 
on her current project to get embedded in a 
jihadist organisation. She is aiming at following 
Al-Qaeda from March, and is currently in 
contact with Norwegians who left for Syria and 
Iraq to fight. 

Francesca Borri is an award winning author and 
journalist, especially renowned for her work 
in Syria and Palestine, and her articles have 
been translated to several languages. She has 
studied international relations and worked 
actively with human rights issues. She started 
writing when she realised that the authorities 
became more upset by what she wrote as a 
journalist, than her work as a lawyer. She has 
written books about the conflicts in Balkan and 
the Middle East. Her latest book, «Syrian Dust: 
Reporting from the Heart of the War» was
recently published in Norwegian.

FREDAG 13. FEBRUAR, CINEMATEKET

WHERE IS ZIMBABWE 
HEADING?
FILM: DEMOCRATS
Camilla Nielsson, Denmark 2014, 100 min.
In collaboration with SAIH.

Camilla Nielsson’s documentary Democrats 
gives us a rare opportunity to understand the 
political context of Zimbabwe, and the reality 
of the political power struggles in the country. 
President Mugabe’s political party ZANU-PF 
has ruled since the liberation from the white 
minority rule in 1980, and Zimbabweans 

born after 1980 are often called the “born 
free generation”. However, young activists 
humorously say that “In Zimbabwe, we do 
have freedom of expression, but there is no 
freedom after expression”. Youth make up 60% 
of the population, and with the new constituti-
on, freedom of expression is guaranteed. What 
political future lays ahead for Zimbabwe? How 
will youth –and how can they – participate and 
contribute in Zimbabwean politics?

Panel:  Dogulas Mwonzora (MDC-T politician)
filmmaker Camilla Nilsson and Zimbabwean 
human rights activist Talent Jumo. Moderated 
by Jørn Wichne Pedersen, leader of SAIH.

FREDAG 13. FEBRUAR, CINEMATEKET

CAN WE LAUGH ABOUT 
SYRIA?
FILM: SYRIA INSIDE
Jan Heilig and Tamer Al Awam Germany/Syria 
2013, 120 min. 

In collaboration with Amnesty International.

To what extent can humour be used to legiti-
mate means of communicatin when presenting 
conflict? Can humour be as efficient an eye 
opener to a conflict as a documentary showing 
bombs, blood and death? What kind of films do 
we really need?

Panel: Francesca Borri (war reporter), Orwa 
Nyrabia (film producer from Syria) and Jan 
Heilig (producer of Syria Inside - via Skype). 
Moderator: Ina Tin (Amnesty International).

FREDAG 13. FEBRUAR, LITTERATURHUSET

INTERROGATING    
TORTURE
Virtual Reality presentation and debate. In 
collaboration with The University of Bergen 
and The Norwegian Center for Human Rights, 
University of Oslo.

Research conducted over the past decades 
informs us that there is no empirical evidence 
to support the claim that torture yields useful 
information. However, research also tells us 
that the general public seems to be more 
supportive of torture than members of the 
armed forces. Not only is torture a blatant 
human rights violation, it is also ineffective in 
terms of enhancing our security. Torture has 
produced countless victims across the world. 

HEARTS AND MINDS: THE INTERROGATIONS 
PROJECT is a virtual reality 3D artwork based 
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Øverst til venstre og nederst: Publikum på 
Cinemateket. 

Øverst til høyre: Konsert  på Parkteatret med Lius 
Baruch, Sarah Camille Ramin Osmundsen, Sidiki 
Camara og Alejandro Gispert.

I midten til venstre: Regissør av filmen Democrats 
Camilla Nilsson, politiker og jurist fra Zimbabwe 
Douglas Mwonzora (MDC-T) og Talent Jumo 
(menneskerettighetsaktivist fra Zimbabwe) diskuterer 
demokratiutviklingen i Zimbabwe.

I midten til høyre: Kunstner Shwan Dler Qaradaki 
innleder til filmvisning på Kunstplass 10.

Til venstre: Regissør av filmen Drone Tonje Hessen 
Schei i samtale med Jennifer Gibson som leder 
organisasjonen Reprieves arbeid for å hjelpe ofrene 
for dronekrigen i Pakistan.
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Øverst til venstre: The Yes Men, verdenskjent 
aktivistgruppe fra New York, holder seminar om 
hvordan man skaper oppmerksomhet og om effekten 
av aktivisme. 

Øverst til høyre: Francesca Borri, frilans krigsreporter 
og forfatter særlig kjent for sitt arbeid i Syria og 
Palestina.

I midten til venstre: Kunstnere Johannes Høie 
og Shwan Dler Qaradaki  skaper utstillingen på 
Kunstplass 10. 

I midten til høyre: Diskusjon om demokratiutviklingen 
i Nigeria med Sigrun Johnstad (Fellesrådet for Afrika), 
Elvis Chi Nwozu (African Cultural Awareness in Norway 
- innvalgt for AP i bystyret i Oslo), Henrik Angerbrandt 
(Nordisk Afrikainstitutt, Uppsala) og Morten Bøås 
(NUPI).

Nederst:  Fra debattscenen på Cinemateket.
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on interviews of American soldiers, condu-
cted by Dr. John Tsukayama. As American 
soldiers are returning from wars in Iraq and 
Afghanistan, it has become clear that some 
participated in interrogation practices and acts 
of abusive violence with detainees for which 
they were not properly trained or psycholo-
gically prepared. This has in turn left many 
soldiers dealing with PTSD on their return 
home, and many unresolved questions. The 
presentation of the project was followed by a 
panel debate focusing on torture, interrogati-
on methods, and PTSD experienced by soldiers 
who have participated in such acts, as well as 
on processes of adaptation. The panel brought 
together members of the team behind the 
Hearts and Minds projects and representatives 
from The Norwegian Centre for Human Rights 
and interrogation experts from the Norwegian 
police, who collaborate on projects to prevent 
torture, false confessions, and errors of justice 
in Indonesia and Vietnam.

Panel: Roderick Coover (filmmaker and 
director of the graduate program in Film and 
Media Arts Temple University), Jeffrey Murer 
(Research Fellow University of St. Andrews, 
Scotland), Asbjørn Rachlew (Superintendent, 
Norwegian Police), Scott Rettberg (Professor 
of Digital Culture, University of Bergen) and 
John Tsukayama (Special Instructor, Brigham 
Young University, Hawaii) Moderator: Gisle 
Kvanvig (Vietnam Programme, Norwegian 
Centre for Human Rights).

LØRDAG 1. FEBRUAR, CINEMATEKET

EUROPE WITHOUT 
POLITICAL PRISO-
NERS – AN ILLUSION 
OR WORTH FIGHTING 
FOR?
In collaboration with The Norwegian Helsinki 
Committee.

Part 1: Screening of Amazing Azerbaijan 
Discussion: 2014 saw the imprisonment of the 
most knowledgeable and experienced human 
rights defenders and journalists in Azerbaijan.
This debate will shed light on a critical human 
rights situation in Europe. Civil society in 
Azerbaijan is being crushed and the country is 
increasingly taking the appearance of a dicta-
torship. More than 90 political prisoners have 
been identified in the country. With: Vugar 
Gojayev, human rights defender in exile and 
NHC project coordinator.

Part 2: Excerpts from the films 1050 Days of 
Solitude and Turkmenistan: Life behind bars. In 
Belarus, known as Europe’s last dictatorship, 

famous human rights defender Ales Bialiat-
ski, was released from prison in June 2014, 
serving almost 3 years in prison on trum-
ped-up charges. But, the country still has 
several imprisoned human rights activists and 
opposition politicians. In Turkmenistan, one of 
the most repressive regimes in the world, large 
number of political prisoners have disappeared 
in prison as the result of massive repression. 
The films gives a rare insight into one of the 
most brutal prison systems in the world, where 
torture is an everyday event. Discussion with 
Natalia Pinchuk and the director of Turkme-
nistan: Life behind bars Ruslan Myatiev.

LØRDAG 1. FEBRUAR, LITTERATURHUSET

DOES FREEDOM OF 
EXPRESSION HAVE LI-
MITS?
FILM: IT’S HARD BEING LOVED BY JERKS
Daniel Leconte, France 2008, 110 min.

In collaboration with Institut Français.

To renew the debate on the issues of freedom 
of expression and violent responses, and to go 
beyond the tragic recent events in Paris, Insti-
tut français de Norvège presented a screening
of the documentary It’s Hard Being Loved by 
Jerks (Daniel Leconte, France 2008). After the 
screening there was a talk with Daniel Sabbagh 
(Senior Research Fellow at Sciences Po, Cen-
tre d’études et de recherches internationales) 
and Tove Gravdal (Morgenbladet).

As a result of his publications of the twelve 
Danish cartoons that triggered the wrath of 
Muslims worldwide in 2006, the editor of the 
French satirical newspaper Charlie Hebdo,
Philippe Val, was cited to court by the Great 
Mosque of Paris, the World Muslim League and 
the Union of Islamic Organizations of France.
Director of tonight’s film, Daniel Leconte, has 
been covering this extraordinary trial in real 
time, aiming at deciphering the international 
political, ideological and media-related stakes 
with the key participants. It’s Hard Being Loved 
by Jerks features lawyers, witnesses, the media, 
demonstrations of support, the stances of 
intellectuals and politicians, a reflection
on Islam, on the press, on the state of the 
public opinion in French society, but also an 
endeavour to answer the challenges that fun-
damentalism poses to all democracies.

SØNDAG 15. FEBRUAR PÅ CINEMATEKET

WORKSHOP WITH THE 
YES MEN- FILMMAKING 
AND ACTIVISM: HOW 
TO CREATE CHANGE

A seminar/workshop with the world famous 
gurus in activism, The Yes Men: Mike Bonan-
no and Andy Bichlbaum aka Igor Vamos and 
Jaques Servin.

The Yes Men talked about activism, the use 
of film to create change, and how they make 
lasting effects from their campaigns. The 
workshop was moderated by Sarah Prosser 
(Director Community Initiatives, Partnership 
for Change).

The Yes Men from New York is one of the wor-
lds most famous and groundbreaking activist 
groups, and have over the last 15 years staged 
hilarious and ingenious attacks on greedy 
multinational coorporations, war mongering 
and environmentally hostile politicians and 
corrupt institutions. The strategy has been to 
impersonate representatives of these compa-
nies, politicians or institutions, and state what 
they would have said if they had been honest, 
or simply what they ought to be saying.

In their latest film, The Yes Men Are Revolting, 
they reflect over what they have achieved, and 
what effect they really have on society. They 
have brilliant ideas, at times impressive media 
attention, but do they actually achieve change? 

The first Yes Men film came out in 2003. After 
that they have made two more films. They use 
film and websites to mobilise more people to 
action, and to create a more lasting change as 
a result of their activities. 



Rapport 2015 21

Amazing Azerbaijan

Europe without political prisoners - an illusion or worth 
fighting for? Film: Amazing Azerbaijan.

Syria Differently. Filmer: We Cannot Go There Now, 
My Dear, The Immortal Sergeant og False Alarm.

 – Does Freedom of Expression Have Limits? 
Om Charlie Hebdo og karikaturtegningene. 
Film: It’s Hard Being Loved By Jerks.

Interrogating torture – Virtual Reality. Demonstrasjon av en 
virtual reality presentasjon av hvordan PTSD oppleves av soldater 
som har begått tortur mot fanger og sliter med dette i ettertid.

 Veien til fred i Colombia. Film og diskusjon 
om Norges deltakelse i fredsprosessen i 
Colombia. Film: Fra sverd til plogskjær.
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FREDAG 13. FEBRUAR, PARKTEATRET

DET NORSKE PARA-
DOKSET 

Har Norge et janusansikt i 
utenrikspolitikken?
På den ene siden ønsker Norges regjeringer å 
framstå som forkjempere for demokratiutvik-
ling og menneskerettigheter i verden, mens 
norske næringslivsinteresser mange ganger 
kommer i konflikt med denne ambisjonen. Hva 
kommer egentlig først: menneskerettigheter 
eller profitt?

I samarbeid med Fellesrådet for Afrika, Den 
norske Burmakomité og Forum for utvikling 
og miljø.

FILM
Vi viste kortdokumentaren The Norwegian Pa-
radox - Oil in Angola som handler om hvordan 
oljeindustrien i Angola, Statoil inkludert, er 
med på å opprettholde et regime som bruker 
mer krefter på å beholde makten enn på å 
bygge landet og sørge for en bedre fordeling 
av rikdommen. Angola er Norges viktigste 
handelspartner på det afrikanske kontinentet 
og den største bidragsyteren til Statoils uten-
landsproduksjon.

TEATER
Det kritikerroste teaterstykket Ship O’hoi!, 
regissert av Pia Maria Roll, handler om Statoils 
utenlandssatsninger. Utdraget som ble vist 
denne kvelden tar for seg en korrupsjonssak 
fra Angola. Korrupsjonsjeger Nigel Krishna Iyer 
er med i stykket.

(...) uhyre elegant, poengtert og virkninsfullt 
(...) et obligatorisk  scenestykke for alle som er 
opptatt av hvordan Norge ter seg i verdenssam-
menheng.

Dagsavisen 15.10.2012
DEBATT
Med leder for Den norske Burmakomité Audun 
Aagre, Borghild Tønnessen-Krokann i Forum 
for utvikling og miljø og leder i Fellesrådet for 
Afrika Magnus Flacké tok vi opp hvordan Nor-
ges janus-ansikt viser seg, med særlig vekt på 
Angola og Burma/Myanmar og forvaltningen 
av oljefondet (pensjonsfond utland). Ordstyrer 
var Eivind Trædal.

KONSERT
Sarah Camille Ramin Osmundsen sørget for 
musikken sammen med Lius Baruch fra Brasil 
på perkusjon og Alejandro Gispert fra Cuba 
på bass.

LØRDAG 14. FEBRUAR, PARKTEATRET 

DEMOKRATIETS DØD
En kveld med film, musikk og debatt om det som 
kanskje er den største trusselen mot ytringsfri-
heten og demokratiet i vår tid, nemlig forsøkene 
på å kontrollere hvem som skal få publisere 
informasjon på internett. 

I samarbeid med Opera Software og Norwegi-
an Unix User Group.

FILM: KILLSWITCH
Informasjon er makt og teknologien har gitt 
oss en unik tilgang til informasjon gjennom 
Internett, men alt avhenger av at internett hol-
des fritt. Mektige krefter forsøker å innskrenke 
denne friheten, av økonomiske eller politiske 
grunner. Killswitch forteller historien om kam-
pen for nettnøytralitet og et fritt internett.

DEBATT
Hva skjer dersom nettet stenges for fri trafikk? 
Store telekomselskaper vil ha et VIP-nett der 
kun de som betaler godt vil kunne laste opp 
informasjon. Noen politikere argumenterer 
for at internett bør være bedre kontrollert 
på grunn av «terrortrusselen». Dersom disse 
kreftene får sine ønsker oppfylt vil nettet slik 
vi kjenner det idag forsvinne og ligne mer på 
en avansert kabel-tv-kanal.

Nettnøytralitet (net neutrality) er et begrep 
som ble lansert av Tim Wu i 2003. Det betyr 
et nett der alle i utgangspunktet er like og kan 
publisere informasjon på lik linje med store 
selskaper. Kampen for det frie internettet har 
pågått en stund i USA men i Norge har det 
vært merkelig stille om denne kampen. Er det 
fordi det frie nettet ikke er truet her eller er 
det fordi vi ikke følger med på hva som skjer?

Diskusjon med Håkon Wium Lie (Teknologi-
direktør i Opera Software), Kirill Miazine (IT 
og personvernadvokat) og Petter Reinholdt-
sen (Norwegian Unix User Group - NUUG). 
Ordstyrer: Anders Brenna (forretningsutvikler 
i Knowit og selverklært teknologievangelist).

KONSERT
Sarah Camille Ramin Osmundsen sørget for 
musikken sammen med Lius Baruch fra Brasil 
på perkusjon, Alejandro Gispert fra Cuba 
på bass og Sidiki Camara fra Mali på diverse 
instrumenter.

Human Rights Human Wrongs Live på Parkteatret
HRHW Live på Parkteatret 
blandet film, debatt, samtaler, 
musikk og teater.
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Øverst til venstre: Nigel Krishna Iyer demonstrerer hvordan man kan «follow the money 
trail» for å avdekke korrupsjon slik han selv avdekket en utbetaling på flere titalls millioner 
dollar fra et norsk oljeselskap til en konto i et skatteparadis tilhørende et familiemedlem av 
et regjeringsmedlem i Angola. Denne framføringen er et utdrag av teaterforestillingen Ship 
O’hoi av Pia Maria Roll som sitter til venstre i bildet. 

I midten til venstre: Sarah Camille Ramin Osmundsen. 

Nederst til venstre: Debatt om det norske paradokset med Eivind Trædal som ordstyrer og 
med Borghild Tønnesen-Krokann, Magnus Flacké og Audun Aagre i panelet. 

Øverst til høyre: Sidiki Camara på Kora (og perkusjon). 

I midten til høyre: publikum deltar i korrupsjonsetterforskningen til 
Nigel Krishna Iyer som han gjenfortalte fra scenen.

Nederst til høyre: Anders Brenna leder diskusjonen om nettnøytralitet 
og ytringsfrihetens framtid på internett med Håkon Wium Lie, Kirill 
Miazine og Petter Reinholdtsen.
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Killswitch
The Battle to Control the Internet

killswitchthefilm.com

TIM WU . LAWRENCE LESSIG . PETER LUDLOW
AARON SWARTZ . EDWARD SNOWDEN

DIRECTED BY ALI AKBARZADEH
A FILM BY AKORN . CINECITY PICTURES
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F I N A L  C U T  F O R  R E A L  P R E S E N T S

DIREC T ED BY  JOSHUA OPPENHEIMER   PRODUCED BY  S IGNE BYRGE SØRENSEN   CO - DIREC TOR  A NON Y MOUS   DIREC TOR OF PHOTOGR APH Y  L ARS SK REE   
EDITOR  N IELS  PAGH A NDERSEN   SOUND EDITOR & MIXER  HENRIK  G ARNOV   EXECUTIV E PRODUCERS  W ERNER HER ZOG   ERROL MORRIS

A NDRÉ S INGER   ASSOCIAT E PRODUCERS  A NNE KÖHNCK E   M ARIA  K RISTENSEN   HEIDI  EL ISE  CHRISTENSEN   JOR A M TEN BRINK
CO - PRODUCERS  A NON Y MOUS   K A ARLE A HO   TORSTEIN  GRUDE   B JARTE MØRNER T V EIT    L INE PRODUCERS  A NON Y MOUS   A NON Y MOUS

COLORIST & V ISUAL EFFEC TS  TOM CHR.  L ILLE T V EDT   GR APHICS  NR215 4    D EV ELOPED WITH THE SUPPORT OF  DA NISH FILM INST ITUTE   DA NIDA
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PRODUCED IN  COLL ABOR ATION WITH  ZDF  IN  COLL A BOR ATION WITH ARTE   DR K    NRK   Y LE    V PRO   V IS ION M ACHINE FILM PRO JEC T   
PRODUCED BY  FINAL CUT FOR RE AL APS   CO -PRODUCED BY  ANONYMOUS   MAKING MOVIES OY   P IR AYA FILM   IN ASSOCIATION WITH  SPRING FILMS LTD   

INT ERNATIONAL SALES AGENT  C INEPHIL  -  PHIL IPPA KOWARSK Y   W W W.CINEPHIL .CO. IL  FEST IVAL D ISTRIBUTION  DA NISH FILM INST ITUTE

A  F I L M  B Y  J O S H U A  O P P E N H E I M E R
( T H E  A C T  O F  K I L L I N G )
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AMAZING AZERBAIJAN
Liz Mermin, UK/Azerbaijan/Germany 2013, 61 
min.

Behind the glittery ”Amazing Azerbaijan” pre-
sented to the world during the 2012 Eurovisi-
on Song Contest, there is a brutal society for 
those brave enough to criticise the ruling elite. 
Journalists, activists, writers and musicians are 
all targets being beaten, imprisoned, tortured 
and even killed. Right now there is a inter-
national campaign to free journalist Khadija 
Ismayilova, who is a central character in the 
film. We are introduced to the dark side of the 
country, and confronted with the question: 
How come Europe is quietly tolerating the 
actions of this regime? 

Guests at the screening: Vugar Gojayev, Nata-
lia Pinchuk and Ruslan Myatiev.

BRINGING TIBET HOME
Tenzin Tsetan Choklay, USA 2013, 82 min. 

When New York based Tibetan artist Tenzing
Rigdol’s father passes away in exile with an 
unfulfilled wish to take his last breath in Tibet,
Tenzing realizes that his father’s dream to 
return home to his lost nation is shared by all
exiles. The artist embarks on a mission to re-
unite the Tibetan land with its people, literally,
through an art project that involves smuggling
20,000 kilograms of native Tibetan soil to 
India, across the borders of Tibet/China, Nepal
and India. 

Guest at the screening: Namgyal Tsomo 
Svenningsen.

DEMOCRATS
Camilla Nielsson, Denmark 2014, 100 min.

After the violent 2008 elections in Zimbabwe,
Mugabe was pressured to form a coalition go-
vernment with the opposition party MDC. This
political thriller gives a unique insight into the
volatile political landscape and tells the story
of the cooperation of two men from opposing
parties travelling the country to lay the 
groundwork of a new constitution. The three 
year long journey shows the almost impossible 
task of challenging Mugabe´s omnipresent and 
ruthless Zanu-PF party. 

Guests at the screenings: Director Camilla Ni-
elsson and Douglas Mwonzora (Movement for 
Democratic Change - Tsvangirai, Zimbabve)

DRONE
Tonje Hessen Schei, Norway/Denmark 2014, 
78 min
 
This film puts us face-to-face with the victims

of drone strikes in Waziristan, and the young
american men recruited from gaming 
communities to operate the drones. They 
are instructed to kill people a world away. As 
one soldier describes it: «It was just point and 
click». The U.S. drone attacks in Pakistan has 
killed thousands of civilians, and as techn-
ology outpaces our legal institutions, this 
practice remains a grey area. Is the US setting 
a dangerous new precedence for the rules 
and ethics of war? 

Guests at the screening: Director Tonje 
Hessen Schei and Jennifer Gibson (Reprieve 
Pakistan).

FRA SVERD TIL PLOGSKJÆR
Josef Ottersen, Norge 2015, 70 min.

The armed conflict in Colombia has inflicted 
enormous suffering on the people for more 
than 50 years. Is it possible to build a new 
and peaceful society where both victims and 
perpetrators are integrated? Director Josef 
Ottersen´s debut provides a unique insight 
into the battle for peace on several levels. 

Guests at the screening: Director Josef Otter-
sen and Knut Andreas Lid (Caritas).

KILLSWITCH
Ali Akbarzadeh, USA, 2014, 72 min. 

Technology has given the people an unpre-
cedented access to information through the 
internet. And information is power. However,
that all depends on the freedom of the inter-
net, and powerful forces are trying to enforce
limitations on this freedom, for economical 
or political reasons. Hacktivists and others 
have been fighting for net neutrality for years. 
Killswitch tells the story of their fight, from 
the tragic and enraging story of internet 
genious Aaron Swartz to whistleblower Edward 
Snowden.

THE LOOK OF SILENCE
Joshua Oppenheimer, Denmark/England/Indo-
nesia/Norway/Finland 2014, 98 min.

The ground breaking director Oppenheimer
continues his exploration of Indonesia´s hand-
ling of the mass murder of approximately one
million suspected ”communists” in 1965 and 
1966 in this companion piece to The Act of 
Killing. Adi Rukun’s brother was killed during 
these campaigns. In The Look of Silence he 
personally confronts the killers. The hauntingly 
beautiful cinematography creates a stark 
contast to the brutal stories.

Guest at the screenings: Director Joshua 
Oppenheimer via Skype.

ON THE BRIDE’S SIDE
Gabriele Del Grande, Antonio Augugliaro, 
and Khaled Soliman Al Nassiry, Palestine/Italy 
2014, 89 min. 

Who are least likely to be stopped by the bor-
der police? This was the question the directors
asked themselves as they planned to help five
refugees from Syria and Palestine get from 
Italy to Sweden. The answer was as obvious as
it was ingenious: A wedding! The film follows
the group disguised as a wedding procession
on their journey towards Sweden. The film-
makers themselves risk 15 years in prison for 
human smuggling. Giving us a intimat portrait 
of the refugees, which makes the journey de-
eply emotional as it raises pressing questions 
about the human cost of keeping up Fortress 
Europe.

Guests at the screenings: Director Gabriele 
Del Grande and Line Khateeb (NOAS).

THE OPEN SKY
Phyo Zayar Kyaw, Kyal Yi Lin Six, Lynnsatt Nwe,
Myanmar 2013, 22 min.

This film addresses the consequences of the
wave of violence against Muslims in Burma 
on a personal level, describing the friendship 
between two women, a Muslim and a Buddhist.
The film springs out of an event in the town 
of Meiktila in 2013, where 40 Muslims were 
lynched. The film was supposed to premiere 
in Yangon in June 2014, but the screening had 
to be cancelled as a result of serious threaths 
from Buddhist nationalists. This shows how 
tense the situation is between Buddhists and 
Muslims in Burma today. 

Guest at the screening: Director Kyal Yi
Lin Six.

SILVERED WATER, SYRIA SELF-PORTRAIT
Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan, 
Frankrike/Syria 2014, 93 min.

The most powerful story of Syria is told 
through the images documented by the peo-
ple who are left in the middle of the devas-
tating conflict. Putting their own lives at risk, 
they use their mobile phones to film the reality 
of the war. Director Ossama Mohammed was 
gathering these images online when he got in 
touch with a female activist living inside besi-
eged Homs. Together they´ve made an utterly 
disturbing, but almost meditative film about 
the experience of living through war.

Guests at the screenings: Producer Orwa 
Nyrabia and war reporter Francesca Borri.

Human Rights Human Wrongs: Films and talks
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THE STORM MAKERS
Guillaume Suon, Cambodia/France 2014, 66 
min.

More than 150 000 Cambodians are sold and 
exploited as slaves in foreign countries today. 
Many end up as domestic workers, au pairs or 
even prostitutes. If they return home, they do 
so deeply traumatised. We meet a girl who was
sold by her mother and returned pregnant, 
and two of the so-called ”storm makers”- the 
recruiters who go from village to village to 
convince parents to send their children abroad 
to make good money. This film provides a 
disturbing insight into the conditions of the 
victims, and the lack of human compassion 
that invariably enables human trafficing.

Guest at the screenings:  Agnete Strøm 
(Kvinnefronten).

THE SUPREME PRICE
Joanna Lipper, USA/Nigeria 2014, 75 min.

Hafsat Abiola is the daughter of the officially 
elected president of 1993 in Nigeria, M.K.O. 
Abiola, who was imprisoned in a subsequent 
military coup. Her mother who was the leader 
of the pro-democracy movement, was later 
assasinated by the dictatorship. Hafsat con-
tinues her parents´ fight for democracy, and 
heads a progressive movement for women´s 
rights. Women remain the most marginalised 
group in the country, and Hafsat challenges 
the corrupt political culture that enables this.

Guest at the screenings: Gina Lende (PRIO)

SYRIA INSIDE
Jan Heilig and Tamer Al Awam Germany/Syria 
2013, 120 min. 

Only mirrors and fools will tell you the truth.
This film uses humour to portray the horrific
situation in Syria, as a last, desperate attempt
to catch the world´s attention. Perhaps people
will listen if the message is disguised as an 
entertainment show? Through a presentation
of the cultural, political and religious backdrop
of Syria, the film tells the story of the Syrian
uprisings and its descent into the civil war we
see today. The satire of entertainment culture
set up against a pastiche of harrowing tales
from inside Syria is not uncontroversial, and
this film will sparked vigorous debate.

VESSEL
Diana Whitten, USA 2014, 85 min.

Women on Waves started as a Dutch activist 
group who operated a mobile abortion clinic 
aboard a boat, docking in countries with 
strict abortion legislation, and performing 

the medical abortions in international waters. 
Soon they decided to help women get the 
information they need to perform safe medi-
cal abortions themselves, with drugs readily 
available in most pharmacies around the world. 
This became Women on Web. The film provides 
a moving glimpse into the struggle of helping 
women obtain the basic human right to decide 
over their own bodies.

THE WANTED 18
Amer Shomali and Paul Cowan, Canada/Pales-
tine/France 2014, 75 min.

The West Bank town of Beit Sahour was the 
heart of the first Palestinian Intifada from 
1987 to 1993. In a peaceful rebellion against 
the Israeli military occupation, an unlikely 
group of outlaws became key players in the 
civil disobedience of creating an alternative 
economy: 18 cows. The cows, bought from 
Israel to produce local milk, were declared ”a 
threat to the national security of the State of 
Israel”, and thus the hunt was on. The film is as 
inventive as the social mobilisation, telling the 
incredulous story through animation, drawings 
and interviews. 

Guests at the screenings: Cecilie Hellestveit 
(International Law and Policy Institute - ILPI) 
and Line Khateeb (NOAS - former head of The 
Norwegian Palestine Committee).

WATCHERS OF THE SKY
Edet Belzberg, USA 2014, 121 min.

Why is the killing of one million a lesser 
crime than the killing of one individual? This 
award-winning film tells the story of coura-
geous people fighting to hold those responsi-
ble for genocide accountable for their crimes. 
Rafael Lemkin, the father of the term “genoci-
de”, fought his entire life to get the genocide 
convention ratified in the UN. Samantha 
Power, the US ambassador to the UN and Luis 
Moreno-Ocampo, the former chief prosecutor 
for the ICC, continues to build on his legacy. 
From Nuremberg through Bosnia, Rwanda and 
Sudan, a grim picture of human history is pain-
ted and begs the question: how can we avoid 
the repetition of historical atrocities?

Guests at the screenings: Gunnar Ekeløve-Sly-
dal (The Norwegian Helsinki Committee - 
NHC) and John Karlsrud (NUPI).

WE ARE THE GIANT
Greg Barker, USA/England 2014, 93 min.

The Arab Spring unfolded because individuals 
set off the spark. The giant, that is the people, 
rose because individuals sacrificed everything 
to keep the revolution growing. This film in-

troduces us to six of these individuals, Maryam 
al-Khawaja from Bahrain, and others from 
Libya and Syria, and frames their battles with 
the great historic battles against oppression. It 
asks: How long can you keep protests peaceful 
when facing violence. The outcomes of the 
three uprisings in Bahrain, Syria and Libya 
are radically different from each other. What 
could have changed if the Syrian people didn´t 
turn to arms? Or if the Bahrainian people did? 
In We are the Giant the individuals who are still 
fighting the battle tell us their opinions. 

Guest at the screenings: Maryam al-Khawaja 
(Gulf Center for Human Rights).

WE WERE REBELS
Katharina von Schroeder and Florian Schewe, 
Germany, 2014, 93 min.

South Sudan is the youngest state in the 
world, and the careful optimism that existed 
when they obtained independence in 2011, was 
thoroughly crushed as fighting ensued in 2013, 
when the president and vice president took 
up arms against each other. We follow Agel 
Machar, a native South-Sudanese who was a 
child soldier, but escaped to Australia. He re-
turned to help rebuild South Sudan in 2011. We
see the rise and collapse of Agels motherland 
through his eyes, and hear his reflections aro-
und the complexity of building a nation.

Guest at the screening: Audun Herning (Nor-
wegian People’s Aid - NPA)

THE YES MEN ARE REVOLTING
Laura Nix, Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, 
USA 2014, 90 min.

The Yes Men have for the last 20 years hoaxed 
and scammed their way to the spotlight, to 
draw international attention to corporate 
crimes against humanity and the environment. 
Impersonating big corporations and instituti-
ons, they shamelessly dupe the likes of BBC, 
CNN and Fox News to broadcast their faux 
press conferences and statements. In this 
third documentary about The Yes Men, it´s 
mostly about climate change, but also their 
private struggels with combining activism 
and a normal life. We get past the humoristic 
surface, and see how the fight for change also 
changes them.

Guests at the screening: Mike Bonanno and 
Andy Bichlbaum, The Yes Men.
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FØRPREMIERE • STED: KINO VICTORIA • I SAMARBEID MED FRITT ORD, TOUR DE FORCE OG NY TID
SAMTALE MED PATRICK TOOMEY OG JON WESSEL-AAS FØR VISNINGEN.

FILM: CITIZENFOUR
(Laura Poitras, USA/Tyskland/Storbritannia 2014, 114 min.)

Laura Poitras’ film om Edward Snowden er allerede omtalt 
som århundrets film. Det er ihvertfall en film om en av de 
viktigste historiene i vår tid, om et etterretningssystem 
som har gått amok og et overvåkingssamfunn hentet ut av 
marerittene til George Orwell.

Laura Poitras var den første personen Snowden kontaktet 
for å fortelle at han hadde dokumentasjon på grove over-
grep mot folks privatliv, begått av NSA (National Security 
Service) i USA, ikke bare mot mistenkte terrorister men mot 
alle, både i og utenfor USA. Filmen starter på et hotellrom 
i Hong Kong, der de møter hverandre ansikt til ansikt for 
første gang, etter at Snowdon forlot USA. Tilstede på dette 
møtet var også journalist og jurist Glenn Greenwald som 
var den første som rapporterte om Snowdens avsløringer til 

media og journalist Ewen MacAskill fra The Guardian.

I filmen får vi høre direkte fra Snowden selv, hvorfor han 
valgte å gjøre det han gjorde og hva han oppdaget om NSAs 
overvåking som gjorde at han mente det var riktig å risikere 
sitt eget liv for å få informasjonen ut.

Idag kjemper Snowden for å kunne vende tilbake til USA. 
Han ønsker å bli anerkjent for å ha gjort det han burde 
gjøre; å avsløre ulovlig overvåking i en massiv skala begått 
av amerikansk etterretning.

Patrick Toomey fra The American Civil Liberties Union 
(ACLU) diskuterte før filmen med Jon Wessel-Aas sjansene 
for at Snowden noengang kan vende tilbake til USA uten 
å ha trusselen om livsvarig fengsel hengende over seg, og 
om hvordan debatten har vært i USA og her i Norge om 
konsekvensene av Snowdens avsløringer.

FILM: LOVE MARRIAGE IN KABUL
(Amin Palangi, Australia/Afghanistan 2014, 85 min.)

Abdul er forelsket i Fatemeh som bor i nabohuset men 
faren hennes vil ikke la dem treffe hverandre. De utveksler 
hemmelige kjærlighetsbrev og kommuniserer med å blinke 
til hverandre med lommelykter fra soveromsvinduene om 
natten. Abdul er foreldreløs og bor på et barnehjem i Kabul 
som er etablert av Mahboba Rawi, en afghansk kvinne som 
etter å ha mistet sine egne barn bestemte seg for å ta seg 
av foreldreløse barn i Afghanistan.

CITIZENFOUR
– 15.04.2015 –

LOVE MARRIAGE IN KABUL
– 27.03.2015 –

Fatemehs far vil ha 10 000 dollar for datterens hånd. Dette 
har ikke Abdul noen som helst sjanse til å skaffe. Mahboba 
prøver å forhandle med faren til Fatemeh for å finne en 
løsning slik at de to forelskede kan gifte seg.

STED: RØDE KORS, HAUSMANNSGATE 7 • I SAMARBEID MED AFGHANISTAN-UKA 2015 • GRATIS! 



Rapport 2015 31



32          Oslo Dokumentarkino

ARABISKE FILMDAGER • STED: KINO VICTORIA OG UNIVERSITETET I OSLO • I SAMARBEID MED ARABISKE 
FILMDAGER • TRE ARRANGEMENTER, TO FILMER, TO DEBATTER OG ETT FOREDRAG, MED MAZIN QUMSIYEH, JAY 
WEISSBERG, MARK TAYLOR OG KATHRINE JENSEN.

Oslo Dokumentarkino samarbeidet med festivalen Arabiske 
filmdager om tre arrangementer i 2015-utgaven av festiva-
len:

Fredag 17. april kl 14.15-15.30
Auditorium 6, Eilert Sunds hus (SV), Blindern:
DEBATT: HVA BETYR AKADEMISK OG KULTURELL 
BOIKOTT?
Spørsmålet vi stilte i denne debatten var: Hva er akademisk 
og kulturell boikott av Israel? Fungerer det? Og burde isåfall 
all israelsk film boikottes; også de som vises under Arabiske 
filmdager? 

Med: Mazin Qumsiyeh (palestinsk forsker, aktivist og for-
fatter født i Beit Sahour), Jay Weissberg (filmanmelder for 
Variety) og Kathrine Jensen (leder av Palestinakomiteen). 
Ordstyrer: Kristian Takvam Kindt (Arabiske filmdager).

Fredag 17. april kl. 18.00. Kino Victoria sal 1:
VIEWS OF THE OTTOMAN EMPIRE
Stumfilmkonsert med kommentar.
Filmkritiker Jay Weissberg fra Variety kommenterte en sam-
ling av opp til hundre år gamle filmklipp fra det osmanske 

riket akkompagnert av live-musikk og lesning av arabiske 
dikt og reiseskildringer. Disse nyrestaurerte filmskattene 
er gravd fram fra arkiver over hele verden og gir et unikt 
innblikk i det flerkulturelle og pluralistiske dagliglivet i Midt-
østen på tidlig 1900-tallet. 

Lørdag 18. april kl. 13:30. Kino Victoria Sal 2:
FILM: THE WANTED 18 (med debatt)
(Amer Shomali and Paul Cowan, Canada/Palestine/France 
2014, 75 min.)

En absurd og tragikomisk historie om ikke-voldelig 
motstand mot okkupasjonen av de palestinske områdene. 
Stedet er landsbyen Beit Sahour på Vestbredden under 
den første intifadaen for nesten 30 år siden. I et forsøk på 
å stable en uavhengig palestinsk økonomi på bena begynte 
landsbyen å produsere melk fra egen kuer. Israel, som ikke 
tok lett på hendelsene, erklærte kuene «en nasjonal sikker-
hetstrussel» og dyrene måtte gjemmes.

Samtale etter filmen med Mazin Qumsiyeh (palestinsk for-
sker og aktivist fra Beit Sahour) og Mark Taylor (Fafo).

ARABISKE FILMDAGER
– 17-18.04.2015 –
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STED: LITTERATURHUSET • WERGELANDSVEIEN 29 • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET 
SAMTALE MED GEIR HEIERSTAD, LARS TORE FLÅTEN OG ANNE WALDROP FØR VISNINGEN.

India er blitt en økonomisk stormakt, eller er i det minste 
på vei til å bli en. Landet er idag blant verdens 10 største 
økonomier og er på fjerdeplass over flest dollarmilliardærer 
i verden. Samtidig lever hver tredje inder i ekstrem fattig-
dom. India er et land med en enorm underklasse av fattige 
som har små håp om å bedre sine levekår.

Kastesystemet i India ble offisielt avskaffet i 1950. Likevel 
er det fremdeles svært få kasteløse som har mulighet til å 
ta en utdanning og bryte ut av fattigdommen de er dømt til 
fra fødselen.

FILM: THE BACKWARD CLASS
(Madeleine Grant, Canada 2014, 91 min.)
Filmen The Backward Class følger elevene i den aller første 
avgangsklassen på Shanti Bhavan School i Bangalore i India. 
Alle elevene på denne skolen kommer fra fattige kasteløse 
familier. Filmen vant publikumsprisen på dokumentarfilm-
festivalen HotDocs i 2014. 

Skolen ble startet av Dr. Abraham George i 1997. Han og et 
par lærere gikk rundt til fattige familier i området og tilbød 
dem plass på skolen som er finansiert av Dr. George og hans 

stiftelse Shanti Bhavan Children’s Project. Skolen tilbyr et 
hjem, mat og undervisning. Barna treffer foreldrene sine 
først og fremst i feriene. Målet for stiftelsen er å bryte 
fattigdomssirkelen og sørge for at barn fra den laveste un-
derklassen kan bli beslutningstakere i det indiske samfunnet.

Klassen vi møter i filmen er den første hele skoleklassen av 
kasteløse som noensinne har tatt de såkalte «National Indian 
School Certificate exams» som de må ha for å komme inn 
på høyere utdanning, på tross av at kastesystemet offisielt 
ble forbudt for 65 år siden.

Hva betyr sosial bakgrunn for muligheten til å lykkes i India? Er 
det mulig å overvinne klasseforskjeller? Er kastesystemet i ferd 
med å svekkes? Kan utdanning utjevne sosiale forskjeller? Hvor 
viktig er dette for Indias muligheter som stormakt?

Diskusjon før filmen med Geir Heierstad, forskningssjef for 
NIBRs (Norsk institutt for by og regionsforskning) avd. for 
internasjonale studier, Lars Tore Flåten, førsteamanuensis 
ved Institutt for kulturstudier orientalske språk ved Uni-
versitetet i Oslo og Anne Waldrop fra Høyskolen i Oslo og 
Akershus. Ordstyrer: Stian Bragtvedt i FN-sambandet.

INDIA, MULIGHETENES LAND?
– 30.04.2015 –
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STED: LITTERATURHUSET • WERGELANDSVEIEN 29 • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET. SAMTALE MED ANNE 
HÅSKOLL-HAUGEN, MARIEL AGUILAR STØEN, TROND BOTNEN OG HENRIK WIIG FØR FILMEN.

HINDRER NORSKE HJELPEORGANISASJONER 
ØKONOMISK VEKST OG UTVIKLING?

Norske bistandsorganisasjoner anklages for å hindre vekst og 
næringsutvikling i fattige områder. Går solidariteten på autopi-
lot når vi støtter lokal- og urbefolkning som kommer i konflikt 
med store selskaper og industriutvikling? Er norske bistands-
organisasjoner for kritiske til investeringer av internasjonal 
kapital og multinasjonale selskaper i fattige områder? Eller er 
det kritikerne som går kyniske næringsinteressers ærend på 
bekostning av miljø og menneskerettigheter?

Mange dokumentarfilmer kritiserer også multinasjonale sel-
skapers investeringer i fattige land. Særlig konflikter knyttet 
til gruveindustrien har vært et tema i mange filmer og 
debatter. Hindrer dette oss i å se det positive i slike inves-
teringer og muligheten til materiell og økonomisk utvikling 
som de bringer? Bistandsaktuelt publiserte 26.04.2015 en 
artikkel med tittelen: Noruega non grata – når norsk bistand 
skaper bråk som hevder at norsk bistand støtter organisasjo-
ner i Guatemala som aggressivt og voldelig motsetter seg 
enhver industriell utvikling.

Diskusjon med: Anne Håskoll-Haugen i Bistandsaktuelt, 
Mariel Aguilar Støen ved Senter for utvikling og miljø 
(SUM) ved Universitetet i Oslo, Trond Botnen ved FORUT 
- Solidaritetsaksjon for utvikling og Henrik Wiig ved Norsk 
institutt for by og regionsforskning (NIBR). Ordstyrer: Ketil 
Magnussen.

FILM: MARMATO
(Mark Grieco, USA/Colombia 2014, 85 min.)
Marmato er en fjellandsby sør for Medellin i Colombia. Byen 
ligger praktisk talt på en gullmine og svært mange av inn-
byggerne jobber i gruvene. I 500 år har det vært utvunnet 
gull her med tradisjonelle og arbeidskrevende metoder, dvs 
med håndkraft og etterhvert med litt hjelp av dynamitt. 
Produksjonen er primitiv og tildels farlig.

Med en raskt økende gullpris stiger også interessen hos 
multinasjonale gruveselskaper, samtidig som den colombi-
anske staten ønsker investeringer utenfra.

Filmen skildrer konflikten mellom lokalbefolkningens ønske 
om å fortsette livet sitt slik det er og statens og det mul-
tinasjonale selskapet Medoro Resources ønske om en mer 
industriell utvinning.

SOLIDARITET PÅ AUTOPILOT?
– 12.05.2015 –
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STED: LITTERATURHUSET • WERGELANDSVEIEN 29 • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET 
SAMTALE MED LIV HAUSKEN, JON FITJE HOFFMANN, JOAKIM HAMMERLIN OG VIDAR STRØMME FØR VISNINGEN.

Kan vi forsikre oss mot terror? Til hvilken pris? Hvor stor er 
terrortrusselen? Hvor langt kan politiet gå for å hindre en 
terrorhandling? Er det mulig å være føre var i terrorbekjem-
pelse? Vil vi egentlig bli tryggere med økt overvåking og større 
fullmakter til politi og påtalemyndighet?

Det norske politiet brydde seg ikke om kildevern og doku-
mentarfilmskaperes rett til å drive undersøkende journalis-
tikk da de tok beslag i Ulrik Imtiaz Rolfsens materiale med 
intervjuer med en ung mann som ville reise til Syria for å 
kjempe for IS. I økende grad blir det presset på, også i Nor-
ge, for å kunne straffeforfølge mennesker før de har begått 
en faktisk kriminell handling og å omgå etablert rettsbe-
skyttelse for å nå målet om å ta flere terrorister.

I USA har over 500 mennesker blitt arrestert og tiltalt for 
terrorplanlegging siden 2001. I mange av disse tilfellene er 
det kun påstander om tenkte terrorhandlinger, men ingen 
harde beviser eller gjennomførte handlinger som ligger bak. 
I halvparten av sakene har betalte informatører (som i flere 
dokumenterte tilfeller har oppført seg som provokatører) 
vært instrumentelle i å skape grunnlag for arrestasjon og 
tiltale. Er Norge på vei i samme retning som USA? Eller har 
vi et bedre lovverk enn det amerikanske som beskytter oss 
som individer mot vilkårlig straffeforfølging?

Panel: Liv Hausken er professor ved Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO) og medre-
daktør for boka Fra terror til overvåking som kom ut i 2014.

Jon Fitje Hoffmann er Fagdirektør for Strategisk analyse 
i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).  Joakim Hammerlin er 
forfatter av bøkene Terrorindustrien (2010) og Terror og de-
mokrati (2011). Vidar Strømme er partner i Advokatfirmaet 
Scjødt AS og styreformann i menneskerettsorganisasjonen 
International Commission of Jurists. Ordstyrer: Stian Bragt-
vedt i FN-sambandet.

FILM: (T)ERROR
(Lyric R. Cabral & David Felix Sutcliffe, USA 2015, 85 min.)

Filmen (T)error tar utgangspunkt i co-regissør Lyric Cabrals 
kjennskap til Saeed Torres (med dekknavnet Shariff) som har 
fortalt henne at han jobber som betalt informatør for FBI.

Filmskaperne overtaler Saeed til å la dem filme ham. Når 
han får en ny sak fra sine oppdragsgivere i FBI blir filmska-
perne med og kan dermed se fra innsiden hvordan FBI job-
ber for å ta terrorister før de får gjort noe galt. Oppdraget 
til Saeed er å bli kjent med en amerikansk muslim ved navn 
Khalifa al-Akili og finne ut om han planlegger å gjennomføre 
en terrorhandling. Etterhvert som handlingen går framover 
blir det klart både for oss som tilskuere og for Khalifa selv at 
han er utsatt for en provokasjon der målet er å få han til å si 
noe som gir grunnlag for arrestasjon. Det blir også tydelig 
for alle, inkludert provokatøren selv, Saeed, at det ikke 
finnes noe grunnlag for en terrormistanke mot Khalifa. Han 
blir likevel arrestert og siktet.

TERRORBESKYTTELSE VS 
RETTSSIKKERHET

– 01.09.2015 –
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STED: EILERT SUNDTS HUS, UNIVERSITETET I OSLO • I SAMARBEID MED FIAN, ASIANETTVERKET OG INDOLOGISK 
STUDENTFORENING. SAMTALE MED RAVI KUMAR, KENNETH BO NIELSEN OG JOSTEIN JAKOBSEN FØR VISNINGEN. 
ORDSTYRER ANDREW KROGLUND

INDIA OG ØKONOMISK UTVIKLING
Diskusjon etterfulgt av filmvisning

50% av befolkningen i India lever av et landbruk som bare 
utgjør 13% av BNP. Indiske sentral- og regionalmyndigheter 
ønsker å øke industrialiseringen i landet og flytte flere 
mennesker fra jordbruk til industri, slik Kina har gjort. En av 
måtene å gjøre dette på er å sette opp såkalte Special Econ-
omic Zones (av mange kalt for Special Exploitation Zones) der 
selskaper kan etablere seg med store skattefordeler og der 
ansatte ikke har mulighet til å organisere seg eller på annen 
måte protestere mot driften av selskapet eller behandlingen 
av ansatte.

Det harde livet på landsbygda i India har skapt det noen 
kaller en selvmordsbølge blant bønder. Forklaringen er ofte 
gjeldsproblematikk. Fortvilelsen over ikke å kunne forsørge 
familien driver mange til selvmord.

Hvorfor begår så mange bønder i India selvmord? Hvordan 
påvirker jordbrukskrisen bøndenes livsvilkår? Kan såkalte 
’Special Economic Zones’ være løsningen på en utvikling mot 
et mer moderne samfunn og en mer utviklet økonomi for fler-

tallet? Diskusjon med Ravi Kumar fra FIANs avdeling i India 
i delstaten Andrah Pradesh, Kenneth Bo Nielsen i Asianett-
verket, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet 
i Oslo og Jostein Jakobsen, Senter for utvikling og miljø 
(SUM) på Universitetet i Oslo. Ordstyrer: Andrew Kroglund.

FILM: WALLS AND THE TIGER
(Sushma Kallam, India/USA 2014, 77 min.)
Filmen Walls and the Tiger tar opp situasjonen for indis-
ke bønder i den økonomiske utviklingen landet er inne i. 
Sentrale og regionale myndigheter har satt opp en rekke 
såkalte Special Economic Zones (SEZ) for å lokke indiske og 
internasjonale selskaper til å sette opp produksjonsenhe-
ter for å skape vekst, infrastruktur og arbeidsplasser. For 
mange bønder betyr imidlertid disse SEZ’ene at de mister 
jorda de har dyrket til fordel for denne industrialiseringen. 
Denne filmen setter disse fenomenene i sammenheng og 
viser hvordan noen lokalsamfunn organiserer seg for å kreve 
medbestemmelsesrett i hvordan deres liv og mulighet til å 
skape et levebrød skal utformes.

Filmen stiller spørsmål som: hva slags utvikling ønsker vi, og 
utvikling for hvem?

SPECIAL EXPLOITATION ZONES
– 16.09.2015 –
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STED: LITTERATURHUSET • WERGELANDSVEIEN 29 • I SAMARBEID MED SYRIAN PEACE ACTION CENTRE.
SAMTALE MED YASSIN AL-HAJ SALEH, SENAY OZDEN, LINE KHATEEB OG HANNE HESZLEIN-LOSSIUS.

How will Norway and Europe relate to the refugees now 
coming in large numbers? What do we see as the real problem: 
The fact that the refugees are coming? The war and terrible 
conditions that they are escaping from? Or the enormous 
obstacles they meet on the way here?

The conflict in Syria has created the largest refugee crisis in 
our time. Between 10 and 15 million people have been for-
ced to leave their homes. So far more than 4 million people 
have fled across the border to neighbouring countries, and 
the numbers are rising. The situation for the refugees has 
become increasingly present in the Norwegian and Euro-
pean media over the last weeks and months. However, the 
debate about the refugees is still being repeatedly depoliti-
cized and reduced into a question of numbers only.

In this debate we took as a point of departure the assertion 
that the influx of refugees is not the core of the problem; 
rather it is the outcome of a distorted world order.

Why is the metaphor Palestinization of Syrian refugees 
relevant? What are the historical commonalities between the 
Palestinian refugees and Syrian refugees today? How does the 

refugee laws in neighboring countries affect the living conditi-
ons of Syrian refugees? How is the political debate in Norway 
framing the issue of Syrian refugees? Will people fleeing Syria 
become permanent refugees like a large number of Palestinians 
have become? 

Panel: Yassin al-Haj Saleh is one of Syria’s most promi-
nent intellectuals and political dissidents. Senay Ozden is 
a cultural anthropologist and researcher from Turkey. Her 
research areas include international migration, refugees, 
the Turkish State’s refugee policies. Line Khateeb is Norwe-
gian-Palestinian former head of the Palestine Committee of 
Norway. She now works for the Norwegian Organisation for 
Asylum Seekers (NOAS). Hanne Heszlein-Lossius started 
«Helsehjelp for papirløse» in Bergen, a medical centre that 
provides medical care for undocumented immigrants in 
Bergen. Moderator: Jørgen Jensehaugen (PhD candidate at 
the University of Science and Technology  (NTNU).

FILM: ON THE BRIDE’S SIDE
(Gabriele Del Grande, Antonio, Augugliaro, Khaled Soliman 
Al Nassiry, Palestine/Italy, 2014, 89 min.) 
Se beskrivelse av filmen under HRHW-delen av rapporten.

THE PALESTINIZATION OF 
SYRIAN REFUGEES

– 24.09.2015 –
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STED: LITTERATURHUSET • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET
SAMTALE MED  UNE AINA BASTHOLM, STEIN LIER-HANSEN, LARS HALTBREKKEN OG ARILD VATN FØR VISNINGEN.

Kan vi redde kloden ved å spekulere i naturens verdier? Vil vi ta 
bedre vare på natur og dyreliv ved å gi alle arter og øko-
systemer en pengeverdi? Deler av naturen i verden er allerede 
på børs. Er det en god idé?

Noen hevder at politikken har spilt fallitt når det gjelder 
å ta vare på miljøet og livsviktige økosystemer og at vi nå 
må sette vår lit til markedet og markedsmekanismene for å 
redde kloden og oss selv.

Sårbare økosystemer leverer uunnværlige tjenester til oss 
mennesker. De aller fleste av disse er helt gratis. Likevel 
fortsetter vi å ødelegge stadig mer natur, selv med en øken-
de bevissthet om skadevirkningene. En lang rekke oppgaver 
som gjøres av naturlige økosystemer ville kostet oss enormt 
med penger og arbeidskraft om vi skulle gjøre jobben selv. 
Tenk bare på om biene sluttet å pollinere planter? Hvordan 
skulle vi erstattet den jobben?

Det er to viktige sider av denne monetariseringen av natur. 
På den ene siden kan det å sette prislapp på naturen synlig-
gjøre verdien av viktige økosystemer og gjøre oss klar over 
hvilke verdier vi mister i en utbygging av bolig, industri eller 
infrastruktur. Gjennom å uttrykke naturens tjenester i pen-
ger kan vi lettere sammenligne prisen på tap av natur opp 
mot andre økonomiske gevinster eller tap. Den andre siden 
av dette fenomenet handler om mulighetene til å investere 
i truet natur og økosystemer. Gjennom grønne obligasjoner 
og andre finansprodukter kan man verne natur og utjevne 
miljøskadene man begår på ett sted med å investere i grøn-
ne aksjer et annet sted. Men er dette bra eller dårlig?

I de mest markedsliberalistiske leirene hevdes det at 
naturen kun vil bli skikkelig ivaretatt om den er på private 
hender og at derfor bør all natur, inkludert vannressurser 
og økosystemer, være i privat eie. Andre vil hevde at en slik 
privatisering av naturen vil lede til en katastrofe.

Panel: Une Aina Bastholm er politisk rådgiver og 1. vara for
Miljøpartiet De Grønne på Stortinget. Stein Lier-Hansen 
er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk 
Industri, og tidligere statssekretær i Miljøverndeparte-
mentet. Han er også tidligere direktør i Direktoratet for 
naturforvaltning og han var leder av ekspertutvalget som 
utarbeidet NOU 2013:10: Naturens goder – om verdier av 
økosystemtjenester. Lars Haltbrekken er leder i Norges Na-
turvernforbund og kjenner godt til temaet og problemstil-
lingene det innebærer.  Arild Vatn er professor ved Norges 
miljø og biovitenskaplige universitet og har vært president 
for European Socety of Ecological Economics. Han har også 
ledet Forskningsrådets prosjekt Miljø 2015. Ketil Magnussen 
var ordstyrer.

FILM: BANKING NATURE
(Denis Delestrac og Sandrine Feydel, Frankrike 2014, 90 
min.)

-What if economic and financial markets could save the world? 

I tråd med markedstenkningen er det blitt vanligere å se på 
økosystemer som tjenesteleverandører. De leverer tjenes-
ter som er livsnødvendige for oss, men som likevel er gratis. 
Ville vi ta bedre vare på dem om vi visste prisen, og om vi 
måtte betale for det de leverer? Og burde de være på børs 
så vi kunne investere i dem?

Denne filmen ser på dette temaet i en global skala og gir 
svært interessante og motstridende resonnementer fra 
mange forskjelllige synspunkter.

Her møter vi mennesker fra miljøbevegelse, finansindus-
trien, politikere, journalister og aktivister som deler sine 
synspunkter i en visuelt spektakulær og innholdsmessig 
meget interessant film.

NATUREN PÅ BØRS?
– 05.10.2015 –
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STED: GIMLE KINO • I SAMARBEID MED NORSK KLIMANETTVERK OG FELLESKAMPANJEN STOPP 
GRUNNLOVSSTRIDIG BORING I ARKTIS. SAMTALE MED JAMES HANSEN FØR VISNINGEN.

Klimaforsker James Hansen, tidligere forskningssjef på 
NASA, nå professor ved Columbia University, var en av de 
første som varslet om global oppvarming. Han holdt et 
innlegg med tittelen: Climate Change: The Science and the 
Politics - Leading up to the Paris Negotiations.

Han snakket også om hvorfor han er villig til å stille som 
sakkyndig vitne i et klimasøksmål mot den norske stat, for å 
stoppe oljeutvinning i Arktis. 

FILM: MERCHANTS OF DOUBT
(Robert Kenner, USA 2014, 96 min)

Skepsis-industriens strategi
Filmen Merchants of Doubt etterforsker de profesjonelle 
klimaskeptikerne som i mange år har hindret arbeidet med å 
skape politisk enighet om tiltak for å minske CO2-nivået.

Hvem er de? Hvem betaler dem? Hva driver dem? Og hvordan 
jobber de? Denne filmen avdekker strategien bak en klimaskep-
sis-industri som bruker alle midler for å hindre klimatiltak.

Merchants of Doubt trekker linjene bakover i tid fra dagens 
klimaskeptikere til kvasi-ekspertene som forsvarte tobakk-
sindustriens profitt i tiår ved å skape tvil om hvorvidt tobakk 
faktisk er skadelig og vanedannende. Den tar også opp 
hvordan de samme taktikkene er brukt av kjemisk industri 
for å beholde helseskadelige produkter.

Filmen viser at det ikke bare er oljeselskapene som ser kli-
makampen som en trussel, men også en bredere interesse-
gruppe som ser klimaskepsis som en mulighet til å bekjempe 
all statlig regulering av big business.

For skepsis-industrien, som i all propaganda, er vitenskap og 
fakta uinteressante størrelser. Disse aktørene vet at løgner 
er like egnet som fakta for å skape tvil blant befolkningen, 
og tvil er nettopp det de ønsker å oppnå. Så lenge det er 
tvil om en sak er det vanskelig å bygge politisk styrke til å få 
gjennomslag for faktiske endringer og tiltak.
Propaganda spiller ofte på allerede eksisterende følelser 

hos mennesker, og dyktige propagandister vet hvordan de 
kan utnytte disse følelsene til å få folk til se bort fra faktiske 
data og vitenskap. Denne filmen gir unik innsikt i hvorfor 
noen blir så sterkt følelsesmessig engasjert i å benekte eller 
ignorere bevis på klimaendringer.

Men de benytter ikke bare skepsis for å vinne saken. 
Skepsis-industrien bruker også trusler og karakterdrap for 
å hindre varslere og vitenskapsmenn fra å få tillit hos en 
større del av befolkningen og hos politikere.

Merchants of Doubt er en meget nyttig og viktig påminnelse 
om de siste tiårs historie om kampen mellom klimaviten-
skapen og skepsis-industrien men enda viktigere er det at 
filmen gir uvurderlig informasjon og livsviktig ammunisjon 
for alle som jobber for å få til faktiske klimatiltak.

Filmen handler om en amerikansk virkelighet men den viser 
også at det er noen foruroligende paralleller til vår egen, 
norske klimadebatt.

PROPAGANDA OG VIRKELIGHET 
I KLIMAKAMPEN

– 13.10.2015 –
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STED: LITTERATURHUSET • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET. 
SAMTALE MED MONA THOWSEN, KRISTEN NORDHAUG OG HÅKON RAKKENES FØR VISNINGEN.

Mer enn 21 tusen milliarder dollar oppbevares i skatteparadiser. 
Kapitalflukten fra utviklingsland er ti ganger så stor som verdens 
samlede bistand. Velferdsstater er under press mange steder 
på grunn av mangel på inntekter. Hvordan ble det slik? Hva er 
konsekvensene for oss og verden? Hvilken rolle spiller Norge?

Siden andre verdenskrig har skatteparadiser poppet opp man-
ge steder i verden. Enorme pengesummer  blir sendt mellom 
skatteparadiser, selskaper og banker, uten å «lande» i en stat 
der de kan skattlegges. For fattige land blir mangelen på skat-
teinntekter katastrofal. Også rikere land kommer under press 
på grunn av manglende inntekter, og må kutte i velferds-
godene. Denne utviklingen peker mot en framtid der noen 
få har nesten all rikdom mens de aller fleste har svært lite. 
Middelklassen krymper og demokratiet svekkes. Har vi råd til 
å tillate skatteunndragelse på det nivået det foregår idag?

Ifølge Thomas Piketty vil selskapsskatt være umulig å innkre-
ve innen et par tiår om verden ikke klarer å samarbeide om 
å begrense skatteparadisers betydning i finansverdenen og 
hindre selskaper i å unnslippe skatt.

Panel: Mona Thowsen er generalsekretær i Publish What You 
Pay Norway. Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstu-
dier og politisk økonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Håkon Rakkenes arbeider som advokat hos KPMG Law 
Advokatfirma AS og har tidligere vært ansatt som rådgiver i 
skattedirektoratet. Ordstyrer var Stian Bragtvedt i 
FN-sambandet.

FILM: THE PRICE WE PAY
(Harold Crooks, Canada 2014, 93 min.)

Filmen The Price We Pay tar opp historien bak verdens 
skatteparadiser og hvilken effekt disse har på velferds-
statens økonomi og på vårt moderne demokrati. Filmen 
foreslår også noen mulige løsninger for å unngå altfor store 
skatteunndragelser.

Skatteunndragelser verden over beløper seg til minst tre 
tusen milliarder dollar årlig. Multinasjonale selskaper, som 
f.eks. Apple, registrerer inntekten sin i land der de slipper 
å betale skatt, uavhengig av hvor produktene produseres. 
Verdens største og rikeste selskaper nyter godt av offentli-
ge tjenester og infrastruktur i de landene de opererer i, men 
kan likevel unnslippe å betale skatt.

The Price We Pay starter med historien bak The City of 
London som i filmen blir kalt The Mother of All Tax Havens. 
The City of London har hatt spesielle privilegier siden 
middelalderen. Ingen konge- eller statsmakt har noensinne 
klart å utfordre denne makten. Britiske myndigheter anser 
transaksjoner som skjer i The City som noe som foregår 
offshore og er derfor ikke underlagt britiske reguleringer. 
The City of London (som dekker en definert del av sentrum i 
London) kan derfor anses som et skatteparadis.

SKATTEPARADISER, ULIKHET 
OG DEMOKRATISK FORFALL

– 03.11.2015 –
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INTERNASJONALE GJESTER HRHW
Jamila Raqib er direktør for The Albert Einstein 
Institution i USA. Dette er en institusjon stiftet av 
Gene Sharp som promoterer ikkevold som metode 
for konfliktløsning og som et mer effektivt middel for 
undertrykte enn væpnet opprør.
Maryam al-Khawaja er en menneskerettighetsakti-
vist fra Bahrain. Hun er direktør ved Gulf Center for 
Human Rights. Hennes familie har i mange år vært 
forfulgt av myndighetene i Bahrain.
Gabriele del Grande er regissør av filmen On the 
Bride’s Side som var åpningsfilmen på HRHW-festiva-
len i 2015. Han er også journalist og har skrevet flere 
bøker om konflikter i Midt-Østen og middelhavsre-
gionen.
Jennifer Gibson er jurist og leder Reprieves arbeid 
mot dronekrigen i Pakistan. Reprieve jobber blant 
annet for å ansvarliggjøre USA for krigsforbrytelser 
begått i Pakistan. Jennifer Gibson er en ledende ek-
spert på bruken av militære droner og er medforfat-
ter av boka Living Under Drones.
Orwa Nyrabia er produsent av filmene Silvered Water 
og Return to Homs som begge handler om krigen i 
Syria (Return to Homs ble vist på HRHW i 2014). Han 
er selv fra Syria. Han ble fengslet i starten av borger-
krigen og måtte flykte i eksil etter at han slapp ut.
Mike Bonanno og Andy Bichlbaum alias Igor Vamos 
og Jacques Servin er The Yes Men. The Yes Men er 
en av verdens mest kjente aktivistgrupper. Over de 
siste 15 årene har de begått geniale og morsomme 
angrep på krigshissige politikere, grådige multinasjo-
nale selskaper og på institusjoner og selskaper skyldig 
i miljøkriminalitet. De får stor oppmerksomhet i 
globale mediekanaler blant annet ved å utgi seg for å 
være talspersoner for selskapene og institusjonene de 
prøver å ramme.
Camilla Nielsson er en dansk dokumentarfilmskaper. 
Filmen Democrats er hennes langfilmdebut der hun 
ser på maktspillet og sjansene for en demokratisering 
i Zimbabwe. 
Douglas Mwonzora er jurist og politiker fra Zimbabwe. 
Han er i ledelsen i det største opposisjonspartiet i 
landet Movement for Democratic Change - Tsvangirai 
(MDC-T). Han var den ene av to ledere for prosessen 
med å skape en ny grunnlov i Zimbabwe, som er 
skildret i Camilla Nielssons film Democrats. 
Roderick Coover er en filmskaper og artist og rektor 
for film og medielinjen ved Temple University i USA.
Dr. Jeffrey Stevenson Murer er forsker ved Centre 
for the Study of Terrorism and Political Violence ved 
University of St. Andrews i Skottland.
Daniel Sabbagh er forsker ved Sciences Po (Centre 
d’etudes et de recherches internationales).
Talent Jumo er en feminist, aktivist og lærer fra 
Zimbabwe.
Vugar Gojaev er en menneskerettighetsaktivist fra 
Aserbadsjan. Han bor i eksil i Tyskland.
Natalia Pinchuk er en lærer og menneskerettighets-
aktivist fra Minsk i Hviterussland. 
Ruslan Myatiev er en menneskerettighetsaktivist fra 
Turkmenistan og redaktør for Alternative Turkme-
nistan News. Han bor i eksil i Europa. 
Kyal Yi Lin Six er journalist, forfatter og filmskaper fra 
Burma/Myanmar. Hun er regissør av filmen The Open 
Sky som ble vist på festivalen. 
Francesca Borri er en prisvinnende journalist og for-
fatter fra Italia. Hun er mest kjent for sitt arbeid fra 
Syria og Palestina. Hennes bok I krigen - Et vitnesbyrd 
fra Syria ble gitt ut på norsk i 2014.
Henrik Angerbrandt er stipendiat og forsker ved Det 
nordiske Afrikainstituttet i Uppsale i Sverige med et 
spesielt fokus på det nordlige Nigeria.

INTERNASJONALE GJESTER OSLO 
DOKUMENTARKINO
Patrick Toomey er advokat for The American 
Civil Liberties Union (ACLU) der han jobber med 
overvåkingssaker. Han leder blant annet saken som 
Wikimedia har anlagt mot NSA og er også del av 
teamet som jobber for Snowden.
Mazin Qumsiyeh er en palestinsk forsker, aktivist og 
forfatter. Han har skrevet flere bøker om palestinsk 
motstand mot okkupasjonen og er direktør for Det 
palestinske naturhistoriske museum.
Jay Weissberg er filmkritiker for det amerikanske 
filmmagasinet Variety.
Ravi Kumar er president for FIAN (Food First 
Information and Action Network) i regionen 
Andhra Pradesh i India. Han har jobbet innen 
utviklingssektoren i India i mer enn et tiår.
Yassin al-Haj Saleh er forfatter og en av Syrias 
mest kjente og framstående intellektuelle og 
opposisjonelle. Han har tilbrakt 16 år i syriske fengsler 
under Assad-regimet. Han har blant annet vært med 
å stifte online-avisen al-Jumhuriya og det syriske 
kulturhuset i Istanbul Hamisch. 
Senay Ozden er antropolog og forsker fra Tyrkia som 
har jobbet spesielt med migrasjon, flyktninger og 
tyrkisk flyktningepolitikk.
James Hansen er tidligere forskningssjef på NASA, 
nå professor ved Columbia University og en sentral 
person i den amerikanske og globale klimabevegelsen.

NORSKE GJESTER HRHW
Alejandro Gispert er musiker.
Anders Brenna er forretningsutvikler i Knowit og 
en mye brukt foredragsholder om utvikling innen 
informasjonsteknologi.
Andrea Lange er kunstner og bidro med et verk til 
festivalutstillingen på Kunstplass 10.
Andreas Furuseth er juridisk seniorrådgiver i NOAS.
Asbjørn Rachlew er norsk politioverbetjent med en 
doktorgrad i kriminologi og rettssosiologi.
Audun Aagre er leder for Den norske Burmakomité.
Audun Herning er rådgiver i Norsk Folkehjelp.
Berit Lindeman er seniorrådgiver i Den norske Hel-
singforskomité med spesielt fokus på demokrati og 
menneskerettigheter.
Borghild Tønnesson-Krokan jobber i Forum for utvik-
ling og miljø (ForUM)
Cecilie Hellesveit er seniorrådgiver for ILPIs Centre 
for International Humanitarian Law.
Christian Anton Smedshaug  er daglig leder for Agri 
Analyse og forfatter av flere bøker, blant annet Gjeld. 
Hvordan Vesten lurte seg selv.
Egil Lothe er leder av Buddhistforbundet.
Elvis Chi Nwozu er leder for African Cultural Aware-
ness in Norway og mangeårig bystyremedlem for AP 
i Oslo.
Emilie Ekeberg er journalist i Klassekampen
Gina Lende er Seniorrådgiver, avdeling for økumenikk 
og internasjonale relasjoner, Mellomkirkelig råd.
Gisle Kvanvig er leder for Vietnamprogrammet ved 
norsk senter for menneskerettigheter (UiO).
Gunnar Ekeløve-Slydal er assisterende generalsekre-
tær i Den norske Helsingforskomité.
Gunnar Stålsett, tidligere biskop i Oslo, nåværende 
medlem av Nobelkomiteen.
Henriette Stensdal driver galleriet Kunstplass 10.
Håkon Wium Lie er teknologidirektør i Opera Soft-
ware.
Ina Tin er seniorrådgiver i Amnesty International.
Iselin Frydenlund er forsker ved norsk senter for 
menneskerettigheter (UiO).

Jacob Høigilt er seniorforsker ved PRIO.
Johannes Høie er kunstner og bidro til festivalutstil-
lingen på Kunstplass 10.
John Karlsrud er er seniorforsker ved forskningsgrup-
pen på fred og konflikt ved NUPI.
John Peder Egenæs er generalsekretær i Amnesty 
International Norway.
Josef Ottersen er regissør av filmen Fra sverd til 
plogskjær.
Kirill Miazine er IT- og personvernadvokat.
Kristian Takvam Kindt er forsker ved Fafo og pro-
sjektleder for Arabiske filmdager.
Line Khateeb er leder av NOAS informasjons- og 
veiledningsarbeid og tidligere leder av Palestinako-
miteen.
Lius Baruch er musiker.
Magnus Flacké er daglig leder for Fellesrådet for 
Afrika (februar 2015).
Maria Amelie er forfatter og frilans journalist.
Morten Bøås er seniorforsker ved NUPI.
Morton Zakaria er musiker.
Nigel Krishna Iyer er korrupsjonsjeger og skuespiller.
Pia Maria Roll er teaterregissør.
Rolf A. Vestvik er prosjektleder i tankesmien Agenda 
(februar 2015).
Sarah Camille Ramin Osmundsen er sanger og 
slam-poet.
Scott Rettberg er førsteamanuensis ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Det 
humanistiske fakultet på Universitetet i Bergen.
Shwan Dler Qaradaki er kunstner og bidro til festival-
utstillingen på Kunstplass 10.
Sidiki Camara er musiker.
Sigrun Johnstad er seniorrådgiver ved Fellesrådet for 
Afrika (februar 2015).
Stig Arild Pettersen er frilans journalist.
Tonje Hessen Schei er regissør av filmen Drone.
Petter Reinholdtsen er formann i Norwegian Unix 
User Group - NUUG.
Tove Gravdal er politisk redaktør i Morgenbladet.
Vibeke Hermanrud driver galleriet Kunstplass 10.

NORSKE GJESTER OSLO 
DOKUMENTARKINO
Jon Wessel-Aas er seniorpartner i Bing Hodneland 
advokatkontor og generalsekretær i den norske avde-
lingen av Den internasjonale juristkommisjonen.
Mark Taylor er forsker ved Fafo
Geir Heierstad er forskningssjef for NIBRs avd. for 
internasjonale studier, 
Lars Tore Flåten er førsteamanuensis ved Institutt 
for kulturstudier orientalske språk ved Universitetet 
i Oslo
Anne Waldrop er førsteamanuensis ved Høyskolen i 
Oslo og Akershus.
Anne Håskoll Haugen er journalist i Bistandsaktuelt.
Mariel Aguilar Støen er førsteamanuensis ved Senter 
for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.
Trond Botnen er internasjonal programkoordinator i 
FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling.
Henrik Wiig er forsker ved By- og regionforskningsin-
stituttet NIBR.
Liv Hausken er professor ved Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
Jon Fitje Hoffmann er Fagdirektør for Strategisk 
analyse i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Joakim Hammerlin er filosof, forfatter og lærer på 
Nansenskolen.
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Vidar Strømme er partner i Advokatfirmaet Scjødt 
AS og styreformann i menneskerettsorganisasjonen 
International Commission of Jurists (ICJ).
Kenneth Bo Nielsen er forsker ved Senter for utvik-
ling og miljø (SUM).
Jostein Jakobsen er stipendiat ved Senter for utvik-
ling og miljø (SUM).
Line Khateeb er leder av NOAS informasjons- og 
veiledningsarbeid og tidligere leder av Palestinako-
miteen.
Hanne Heszlein-Lossius er frilans journalist og medi-
sinstudent.
Jørgen Jensehaugen er stipendiat i historie ved 
NTNU.
Une Aina Bastholm er politisk rådgiver og 1. vara for
Miljøpartiet De Grønne på Stortinget.
Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i bran-
sjeorganisasjonen Norsk Industri.
Arild Vatn er professor ved Norges miljø og bioviten-
skaplige universitet.
Lars Haltbrekken er leder i Naturvernforbundet.
Mona Thowsen er generalsekretær i Publish What You 
Pay Norway.
Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier og 
politisk økonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Håkon Rakkenes arbeider som advokat hos KPMG 
Law Advokatfirma AS.

SAMARBEIDSPARTNERE I 2015
Afghanistankomiteen
Aftenposten Innsikt 
Amnesty International Norway
Arabiske Filmdager
Asianettverket
BABEL Filmlubb
Caritas Norge
Cinemateket, Norsk filminstitutt
Dagsavisen 
Den norske Burmakomité
Den norske Helsingforskomité
Den norske Tibetkomité
Det franske kultursenteret
Det Grønne Hjørnet 
Felleskampanjen stopp grunnlovsstridig boring i 
arktis.
Fellesrådet for Afrika
FN-Sambandet
FOKUS
Fredsforskningsinstituttet PRIO
Norsk folkehjelp 
Food First Information and Action Network (FIAN)
Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Fritt Ord
Health and Human Rights Info (HHRI)
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Indologisk studentforening
Klassekampen
Kunstplass 10
Kvinnefronten
Le Monde Diplomatique
Menneskerettighetsuka
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Filmforbund
Norsk klimanettverk

Norsk PEN
Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF)
Norsk senter for menneskerettigheter (UiO),
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Raftostiftelsen 
RORG
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpe-
fond (SAIH)
SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
Oslo Student-TV
Syria Differently
Syrian Peace Action Centre
Tour de Force filmdistributør
Universtitet i Bergen 
Voice of Tibet (VOT)

STØTTEYTERE I 2015
Stiftelsen Ship-Ring
Fritt Ord
Oslo kommune
LO
NORAD
Norsk filminstitutt
Film og Kino
Opera Software
Norwegian Unix User Group (NUUG)
Bergesenstiftelsen
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