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Visninger/arrangementer i 2007: 
 

Mandag 22. januar kl. 19:00 på Parkteatret: Riktig mental innstilling 
Mandag 22. januar kl. 20:00 på Parkteatret: Crude Impact 
Mandag 29. januar kl. 20:00 på Parkteatret: Crude Impact (med debatt) 

 

Vi er oljemisbrukere! 
Oslo Dokumentarkino starter 2007 med en film om de politiske, sosiale og miljømessige 

konsekvensene av vår avhengighet av olje. 
 

  

 
av James Wood, USA 2006, 98 min. 

Vi er avhengige av olje 
Klimaendring er bare en av mange konsekvenser av 

at olje er det mest sentrale element i vår 
samfunnsstruktur.  

Crude Impact viser hvordan maten vi spiser, klærne 
vi bruker og kanskje vår eksistens er blitt avhengig 

av et stadig økende forbruk av olje. 
  

Sannsynligheten for at vi svært snart vil nå "Peak oil" 
(toppen av den globale oljeproduksjonen) er stor. Det 

betyr at tilgangen til olje ubønnhørlig vil begynne å 
minke. Crude Impact er en statusrapport for 

menneskets utvikling og hvor tett denne er knyttet til 
forbruk av olje.  

  
Skadevirkningene av oljeforbruket er store. Hvordan 

skal vi "avruses" fra denne avhengigheten? 
  
 

Finnes det et alternativ til olje  
på kort sikt? 

  
mandag 29. januar blir det debatt etter visningen 

med:  
Marius Holm (nestleder i Bellona) og  
Jan Herdal (redaktør av Oljekrisa.no) 

Ordstyrer: Ketil Magnussen 

 
  

Mandag 22. januar kl 20:00 
Mandag 29. januar kl 20:00 

  

  
 

 

Hvordan bli en bra telefonselger?  
Jobben til Tor Ove Rød er å lage gode selgere av unge 
mennesker. Negative tanker må for enhver pris unngås. 
Mandag 22 januar kl. 19:00 viser vi, i tillegg til Crude 

Impact, den nye norske dokumentarfilmen  
  

Riktig mental innstilling 
av Håvard Bustnes, Faction Film, 2006, 51 min 

 
  

Mandag 22. januar kl 19:00 
Dørene åpner kl. 18:45 

Bill. kr 50  
NB! Billetten gjelder for både Riktig mental innstilling og  

Crude Impact 
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Tirsdag 13. februar kl. 18:00 på Vika Kino: The Planet med debatt 

 

 
 

Planetens tilstand 

 

Hvorfor får vi dårlig samvittighet av å komme for sent på jobben, 
men ikke av å reise med fly til Spania? 

  

Film: The Planet 

  

Hvor langt har ødeleggelsen av planeten vår kommet og hva skal til for 
at vi virkelig skal føle ansvar for våre handlingers konsekvenser for 

miljøet? 

  
Tirsdag 13. februar kl. 18:00 viser vi filmen  

The Planet etterfulgt av en diskusjon der vi stiller spørsmålene:  

Hvorfor er det så vanskelig å se sammenhengen mellom vår egen miljøforurensing og de miljø-
ødeleggelsene og endringene som er svært tydelige idag? ' 
  

Er det i det hele tatt mulig å føle et individuelt ansvar for miljøet eller er dette noe som bare kan 
bøtes på med politiske beslutninger og påtvungne fellesskapsløsninger? 

 

The Planet er skandinavias største dokumentarfilmsatsning noensinne. Filmen tar oss med på en reise for å se hvor 
kraftig det menneskelige ”fotavtrykk” er på planeten. Over 50 % av jordens overflate er påvirket og endret av 
mennesker. De globale miljøendringene vi ser i dag er mye mer enn klimaendring, og det er etter hvert svært liten tvil 
om at de i meget stor grad er menneskeskapte. 29 eksperter gir sin mening om planetens tilstand, fra Kenya til Brasil 
og fra Shanghai til Grønland. Filmen tar utgangspunkt i tanken om at kloden er et sammenhengende system, nesten 
som en organisme, og i det faktum at selv om fokus idag for det meste er på klimaendringer så handler de globale 
endringene vi kan observere om mye mer enn temperaturstigning.  
  

The Planet / Planeten,  
En film av: Johan Söderberg, Michael Stenberg og Linus Torell (Sverige 2006, 81 min). 
Produsert av Charon Film i samarbeid med SVT og AS Videomaker.  
Engelsk tale, tekstet på svensk. 

Hvorfor får vi dårlig samvittighet av å 
komme for sent på jobben, men ikke av å 

reise med fly til Spania? 
 

 Debatt etter filmen med:  
Henriette Westhrin (statssekretær 
Miljøverndepartementet) 
Lars Haltbrekken (leder, Naturvernforbundet) 
Olav Gjelsvik (professor i filosofi, UiO) 
Atle Sommerfeldt (generalsekretær Kirkens Nødhjelp) 
Ordstyrer: Ketil Magnussen 

Vika Kino 

  

Tirsdag 13. februar kl 18:00 
  

 

 

  

 
 



 

Side 3 av 37 

 

Mandag  5. februar kl 20:00 på Parkteatret: Jesus Camp 
Mandag 12. februar kl 20:00 på Parkteatret: Jesus Camp 
Mandag 19. februar kl 18:00 på Parkteatret: Jesus Camp 
Mandag 19. februar kl 20:00 på Parkteatret: My Country My Country 

 

   

Jesus Camp 

og 

 

 Om Jesus Camp: 
  

Ifølge en radio-journalist vi møter i filmen er 25 
% av den amerikanske befolkningen evangelisk 
kristne. Svært mange av disse har det til felles 
at de ønsker et Amerika som styres av 
og forholder seg til kristne verdier. Ted 
Haggard, en av de viktigste evangeliske lederne 
i USA, sier i filmen at "hvis de evangelisk-
kristne stemmer så bestemmer de hvem som 
vinner valget". Ted Haggard hadde ukentlige 
møter med Bush-administrasjonen inntil han ble 
avsatt for kort tid siden for "umoralsk livsstil" da 
det ble avslørt at han hadde hatt et langvarig 
seksuelt forhold til en mannlig prostituert.  
 
Mandag 19. Februar med innledning av 
professor Ole Moen, Universitetet i Oslo  

Heidi Ewing og Rachel Grady 

USA 2006 
Oslo Dokumentarkino har også vist filmen på  

Parkteatret 5. og 12. februar 2007. 

--------- 

Children’s Boot Camp for the Culture Wars 

It wasn’t so long ago that another puritanical youth army, Mao Zedong's Red Guards, turned the world’s most 
populous country inside out. Nowadays the possibility of a right-wing Christian American version of what 
happened in China no longer seems entirely far-fetched.  New York Times 

---------  
"I Palestina tar de barna sine til sommerleirer slik vi tar med barna våre på bibelleir, og 
lærer dem å håndtere håndgranater og maskinpistoler" sier Becky Fischer, pastor i en 
evangelisk kirke i Missouri og leder for en årlig sommerleir for barn. "Jeg vil gjerne se kristne 
barn som er rede til å dø for kristus på samme måte som islamske barn vil ofre seg for 
islam", sier hun om sin virksomhet. 
Filmen følger Becky Fischer og noen av barna og familiene som kommer på hennes sommerleir.  
  
se også: www.jesuscampthemovie.com 
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Er det mulig å bygge opp igjen et sivilt samfunn i Irak?  

 

 
av Laura Poitras, USA 2006, 90 min. 

Mandag 19. feb. kl 20:00 

  
Oslo Dokumentarkino viste filmen på  
Parkteatret 6. og 13. November 2006 

Et innblikk i hvordan det er å leve i Irak under 
den amerikanske okkupasjonen. 
   

Filmen følger Dr. Riyadh al-Adhadh, som 
leder en frivillig legeklinikk i Bagdhad og 
er en av lederne i et sunnimuslimsk parti, i 
månedene fram mot valget i Irak i januar 
2005. 

 

Om  filmen:    
A memorable portrait of a nation's growing 
pains. Chicago Tribune 
   

A quietly hard-hitting look at the Iraqi 
situation. Variety 
   

The Iraq War finally gets its definitive 
documentary (...) easily the most valuable 
piece of film to emerge about the war in all of 
its three-plus years. Village Voice 

 

 

 

Tirsdag 20. februar kl. 19:00 Arendal Kulturhus 

  
Tema: Bryr vi oss om vår oljeavhengighet? 

  
Film: Crude Impact 
Debatt med: 
Øystein Dahle (Worldwatch Inst., Cicero) og 

Bård Lahn (leder Natur og Ungdom) 
Ordstyrer: Sarah Prosser 
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Lørdag 24. februar på Vika Kino 

 

 
USA mot Al-Arian 

En film av Line Halvorsen 

------------------------------ 
Det har kommet lovforslag også i Norge om å 
lempe på kravene til rettssikkerhet i saker som 
gjelder terrortrussel. Hva er konsekvensene for 
rettsikkerheten hvis vi aksepterer dette, som f. 
eks. at beslutninger tas utenfor domstolene og 
offentlighetens lys? Er en slik praksis forenlig 
med et rettsystem i et åpent demokratisk 
samfunn?  

USA mot Al-Arian,  
Norge mot terroristene? 

  

USA mot Al-Arian er en tankevekkende 
dokumentarfilm som følger den muslimske 
familien Al-Arian og deres desperate kamp for 
å renvaske seg fra terroranklager fra 
amerikanske myndigheter. Filmen gir et 
sjokkerende innblikk i hvordan frykten for 
terrorisme kan stille grunnleggende sivile 
rettigheter i fare. 

  

Lørdag 24 februar kl. 15:00  
på Vika Kino. 

  
Introduksjon til filmen av Sami Al-Arians 
advokat Linda Moreno. Innlegg og debatt 
etter filmen med: 
  
Linda Moreno (Al-Arians advokat), 
Håkon Helle (Høyesterettsadvokat) og 
Gerald Folkvord (Amnesty International 
Norge) 
Ordstyrer: Truls Lie 

  

Dalchows Verden 

Advokatforeningen 
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Mandag 26 februar kl 19:00 på Parkteatret: 

  

Oslo = Metadonia 

Oslo er en hovedstad for heroinmisbruk og overdosedødsfall. En 
byråkratisert fordeling av metadon er byens svar. Er det alt vi har å tilby? 

  

En rekke nye behandlingsformer blir prøvd ut forskjellige steder i verden, 
hvorfor klarer ikke Oslo å tilby et differensiert behandlingstilbud?  

  

To filmer og en debatt. 

-------------------------------- 

Debatt mellom filmene med: 
Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk) og 

Trond Jensrud (Oslo Arbeiderparti) 
Ordstyrer: Erling Fossen (Oslo Byaksjon) 

---------------------------------- 

Filmer:  

19:00: Methadonia 
en film av Michel Negroponte, USA 2005, 88 min 
www.hbo.com/docs/programs/methadonia  

  

ca. 21:30: Ibogaine - Rite of Passage 
en film av Ben de Loenen, Nederland 2004, 50 min. 
www.lunartproductions.com 

 

 

Methadonia 
av Michel Negroponte, USA 2005, 88 min 
Om en gruppe metadonbrukere i New York. I nesten 
40 år har metadon vært brukt i USA. Denne filmen 
følger noen brukere som har brukt stoffet i lang tid og 
problematiserer synet på metadon som den 
eneste løsningen på heroinavhengigheten.  

Ibogaine - Rite of Passage 
(av Ben de Loenen, Nederland 2004, 50min.) 
En film om stoffet Ibogaine som påstås å kunne 
kurere den umiddelbare fysiske avhengigheten hos 
heronimisbrukere. Vi påstår ikke at dette er løsningen 
på problemene men viser filmen for å åpne for 
erkjennelsen for at det finnes flere mulige veier til 
målet enn bare metadondistribusjon. 

 

  

Mandag 26. februar kl 19:00 
Dørene åpner 18:45 

  

I samarbeid med Kortfilmfestivalen 
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Mandag 5. mars kl. 21:00  på Parkteatret: 

  

A State of Mind 

Filmen følger to nord-koreanske jenter og 
familiene deres fram mot deres deltakelse i de 
store "masse-lekene" - de største og  mest 
komplekse forestillinger i verden.  
Lekene framføres av tusenvis av deltakere 
samtidig. 

 

 

"Masse-lekene" er et godt eksempel på 
individets underordning under kollektivet i Nord-
Korea. Filmen er et nært møte med to unge 
mennesker som er en del av, og delvis 
reflekterer over sin rolle i, et samfunn der 
kollektivet så tydelig er mye viktigere enn 
individet. 

Kim Jong-Il (Generalen) etterfulgte sin far Kim 
Il-Sung og styrer Nord-Korea som enehersker. 
Han har nesten totalt lukket landet for 
omverdenen. Denne filmen er derfor et sjeldent 
innblikk i "anderledeslandet" Nord-Korea. 

  

Et innblikk inn i et av verdens mest 
lukkede land - Nord-Korea 

Daniel Gordon, UK/Nord-Korea 2004 

www.astateofmind.co.uk  

  

 

  

Mandag 5. mars kl. 21:00 

Dørene åpner 20:30 
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Mandag 12. mars kl 19:30 på Parkteatret:  

Min datter terroristen 

av Beate Arnestad, 2006 
   

Hvor mange selvmordsbombere  
kjenner du? 

  

Hva får to oppegående jenter til å ville 
sprenge seg selv for en sak? Darshika og 
Puhalchudar er 24 år gamle, katolikker og 
har viet livet sitt til å bli elitesoldater i "Black 
Tigers" i LTTE-geriljaen (de tamilske tigrene). 
Omverdenen definerer dem som terrorister. I 
en unik og nær film (ingen medier har 
noensinne fått følge Black Tigers foran et 
oppdrag) får vi deres egen historie.  

  

Debatt etter filmen: 
Er terroristene skapt av media eller av 

makthaverne? 

Hvorfor er noen konflikter usynlige i media? 

  

med: 
Anders Romarheim, forsker ved Institutt 

for forsvarsstudier 
Ordstyrer: Sverre Tom Radøy, journalist 

med erfaring fra Sri Lanka. 
Regissør Beate Arnestad og produsent 

Morten Daae vil også være med på 
diskusjonen. 

 

 

 

 

 

  

 
Mandag 12 mars kl 19:30 

Dørene åpner kl 18:30 
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EURODOK - 2007 - Den europeiske dokumentarfilmfestivalen 

 

Oslo Dokumentarkino viser et utvalg av filmene på Parkteatret 
Seminar om politisk dokumentarfilm på Cinemateket fredag 

 

 
Filmer på Parkteatret: 
  
Prirechny - Byen som ikke lenger 
finnes 

(Tone Grøttjord, Norge 2006, 52 min, 
eng. tekst) 
Innbyggerne i den russiske byen 
Prirechny får et brev fra myndighetene i 
Murmansk, der det står at byen ikke 
lenger eksisterer. 
  
Vikaren 

(Åsa Blanck/Johan Palmgren, Sverige 
2006, 85 min, uten tekst) 
Unge Max er lærervikar i en svensk 
ungdomsskole. Han underviser en 9. 
klasse med fargerik sammensetning av 
både elever, språk og andre sosiale 
utfordringer. Når det kniper som verst 
kontakter Max sin egen gamle lærer, 
Folke, som nå er pensjonist. 
  
My Life as a Terrorist 
(Alexander Oey, Nederland 2005, 70 
min, eng. tekst) 
21. desember 1975 klarte seks 
terrorister å tvinge seg inn i OPECs 
hovedkvarter i Wien. 70 ministrer ble 
holdt som gisler. Tre av dem ble 
drept. En av terroristene var  Hans-
Joachim Klein. I denne filmen forteller 
han livshistorien sin offentlig for første 
gang. 
  
Enemies of Happiness 

Eva Mulvad, Danmark 2006, 59 min, 
eng. tekst) 
En ung kvinne fører en livsfarlig 
valgkamp i det første frie 
parlamentsvalget i Afghanistan på lang 
tid. Malai Joya (28) er politiker og 
frihetskjemper.  

        

  

  

Eurodok er Cinemateket/Norsk Filminstitutts 
festival for europeiske dokumentarfilmer 

  
Et lite utvalg fra festivalen vises på Parkteatret 

  

  

 

Seminar på Cinemateket,  
fredag 16. mars: 

   

Politisk dokumentarfilm og effekten av den 
   

med: Tonje Hessen Schei, Line Halvorsen, 
Erling Borgen og Truls Lie.  
Ordstyrer: Ketil Magnussen 

Direkte etter visningen av filmen Independent 
Intervention av Tonje Hessen Schei på 

Cinemateket kl. 18:00 

  

 

 
Eurdok 2007 

Fredag 16. mars  
18:00: Prirechny - Byen som ikke lenger finnes 

19:30: Vikaren 

  

Lørdag 17. mars 

19:00: My Life as a Terrorist 
  

Mandag 19. mars 

19:00: Enemies of Happiness 

21:00: Vinnerfilmen fra Eurodok 
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Mandag 26. mars 2007 

  

  

  

4 år siden  
invasjonen  

av Irak 

  

Et tilbakeblikk 

   
Tre filmer 

Mandag 26. mars kl 19:00 

  

19:00: Edward Said; The Myth of The Clash of Civilizations 
(1998, 40 min) 

  

20:00: Saddam Hussein; Weapon of Mass Destruction 
(2005, 30 min (utdrag)) 

  

21:00 Hijacking Catastrophe, 9-11, Fear and the Selling of 
American Empire  
(2004, 75 min, reprise) 
 
Filmene ble presentert av Ketil Magnussen 

 

Fire år etter invasjonen i Irak raser krigen fremdeles. På selve 4-årsdagen var det 

anti-krigsdemonstrasjoner enkelte steder, men ellers er ikke krigen lenger 

nyhetsstoff bortsett fra dager da dødstallene når nye rekorder. Ved utgangen av 

2006 var muligens nærmere 700 000 irakere drept som følge av krigen som også 

har skapt den største flyktningekrisen i verden.  
   

Oslo Dokumentarkino tar et lite tilbakeblikk på hva som lå bak krigen mot Irak og 

hvilke argumenter som ble brukt, både fra anti-krig-siden og den siden som 

støttet og fortsatt støtter krigen i Irak. 

 

 
Edward Said, The Myth of 'The Clash of 
Civilizations'. 40 min, laget av The Media Education 
Foundation, USA 1998. 
(Edward Said døde i 2003) 

"Edward Said; 'The Myth of 'The Clash of Civilizations'", 
et foredrag på 40 minutter.  

  

Artikkelen og boken "The Clash of Civilizations" har vært, og 
er, for mange, et viktig fundament i forståelsen av verdens 
konflikter siden begynnelsen av 1990-tallet. 
  
I Norge hører vi og leser fremdeles journalister og 
akademikere som refererer til Samuel Huntingtons tese om 
at verden er utsatt for en kulturkonflikt mellom øst og vest, 
mellom den kristelige/vestlige og den muslimske/østlige 
delen av verden, og at våre samfunn i stadig økende grad 
blir styrt av denne konflikten. Edward Said tar et grundig 
oppgjør med denne tesen. Har Huntington noe for seg i det 
hele tatt? Dette er et filmet foredrag Edward Said holdt på 
University of Massachusetts i 1998. 
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Saddam Hussein; Weapon of Mass Destruction (av 
The Iraqi Truth Project 2005,   
Full lengde 100 min. Vi viser ca 30 min). 

  

Saddam Hussein; Weapon of Mass Destruction  
Filmskaperne bak WMD sier selv: Finally, a film with no 
political agenda. Men agendaen er helt klart å forsvare 
amerikansk utenrikspolitikk og krigen i Irak mot angrep fra 
den "ensidige venstresiden".  

  

Høyresiden i USA, og andre steder, har hevdet, og noen 
hevder fremdeles, at invasjonen i Irak var motivert av ønsket 
om å fjerne en diktator som var iferd med å utslette sine 
egne innbyggere og som truet med å utslette resten av 
verden med sine masseødeleggelsesvåpen.  

  

Denne filmen, som er en "mot-film" mot anti-krigsfilmene 
frontet av Michael Moores "Fahrenheit 9-11", hevder at de 
opprinnelige motivene for krigen var ekte og at om USA ikke 
hadde invadert ville både irakere og resten av verden vært i 
stor fare. Saddam Hussein; Weapon of Mass Destruction 
er fra 2005 og viser argumentene fra høyresiden for å 
fortsette krigen. Vi viser ca 30 minutter av filmen. Filmen 
starter med et angrep på og intervju med Michael Moore og 
hevder at hans filmer ikke er dokumentarfilmer, "de er bare 
subjektive meninger"....lyder det kjent? 

 

 
Hijacking Catastrophe: 9/11, Fear and the Selling 
og American Empire (Sut Jhally og Jeremy Earp, 
USA 2004, 75 min, engelsk tale, engelsk tekst, 
tekstet for hørselshemmede) 

  

Denne filmen fra 2004 er en reprise (filmen ble vist av Oslo 
Dokumentarkino i November 2004). Hijacking Catastrophe 
tar et overblikk over hva som skjedde før 11. sept. 2001 og 
hva som førte fram til invasjonen av Irak. Hvis Irak ikke 
hadde masseødeleggelsesvåpen, hva var da grunnen? Dette 
er en av filmene som ble laget før presidentvalget i USA 
2004 som et forsøk på å snu valgvinden mot George W. 
Bush. Den er et grundig ressonnement for påstanden om at 
det ligger en gammel neo-konservativ agenda bak angrepet 
på Irak og at retorikken ble konstruert for å sette igang 
realiseringen av en politikk som sikter mot amerikansk 
verdenshegemoni.  

  

New York Times skrev i 2004; Openly polemical but also 
sobering ... You don't hear phrases like "take over the world" 
often these days without a James Bond movie review 
attached, but Hijacking Catastrophe makes a convincing 
case with simple methods ... The filmmakers are definitely 
playing hardball." 
  
Hijacking Catastrophe: 9/11, Fear and the Selling of 
American Empire" presents the facts without any funny 
business. Which is not to say it's dull. This film presents its 
argument in a way that is both cogent, concise and 
engaging.  
Washington Post 
  

Powerful, clear and moving. Matt Damon 
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One-day Conference on Truth and Reconciliation Processes 

Monday 16 April, at Vika Kino, Oslo 

 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 
and 

International Centre for Transitional 
Justice  

  

Introduction by Juan Mendez, President 
ICTJ and the UNs Secretary-General's 
Special Adviser on the Prevention of 
Genocide and Raymond Johansen, 

State Secretary, MFA 

  

 

Screening of the films: 

  

A Long Nights Journey Into 
Day 

(USA/South Africa, 2000)  
and  

State of Fear 

(Peru/USA 2005)  

  

both screenings followed by 
discussions 

  

 

 

 

 

Open for all 
  

Free entrance.  
  

 

 

 In many post conflict situations truth-seeking is seen as a measure for dealing with a legacy of 
past abuse and oppression.  
  
What is the healing power of truth-seeking? Is it possible to forgive extreme abuse for the sake 
of letting society “move on”? What is the relationship between truth and justice in this context? 

  
Can truth and reconciliation processes solve political crises in societies that have suffered 
violent abuses and serious violations of democratic rights? 

 

Speakers: 
Paul van Zyl, Former Executive Secretary, South Africa Truth and Reconciliation 
Commission (TRC),  

 Jose Zalaquett, Former Commissioner of the Chilean TRC,  

 Michael Sahlin, Sweden`s next ambassador to Norway, and  

 Nora Sveaass, Dr. Psychol., Norwegian center for studies on violence and traumatic 
stress, and member of the UN committee against torture. 

 Moderator: Tuva Raanes, TV2 
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Mandag 16. april 2007: 

Konspirasjon og terrorisme 

Konspirasjonsteoriene som ikke forsvinner 
  

Konspirasjonsteoriene om hva som forårsaket angrepene i USA 11. september 2001 
har hatt og har et økende omfang. Fra et liv på 'undergrunns-nettsteder' er 
diskusjonene nå på vei inn i "mainstream" media. Vi tar opp dette temaet både mandag 
16. april og på vår 4-års feiring fredag 20 april, på Parkteatret. 
  
En meningsmåling utført av New York Times og CBS News høsten 2006  påstår at 
tallet på amerikanere som tror på den offisielle versjonen av hva som skjedde 11. 
september 2001 har sunket til 16 %, mens prosentandelen som tror at regjeringen 
direkte lyver er nesten det dobbelte. Dette er et fenomen som fortjener oppmerksomhet. 
Mandag 16. april viser vi en film av en av de mest hardnakkete og mest ekstreme 
representantene for konspirasjonsteoriene om 9-11, Alex Jones' "Terrorstorm" fra 2006. 
 
Terrorstorm 
Alex Jones, USA 2006, 113 min, engelsk tale, ikke tekstet. 

  

 

  

Interessante teorier eller rabiat paranoia? 

  
Alex Jones er en av de mest ekstreme og mest profilerte forkjemperne for konspirasjonsteoriene 
om 9-11. I denne filmen gir han et innblikk i hva som er hans bakgrunn for å produsere og tro på 
disse teoriene, og går et godt skritt videre fra 9-11 til også å så tvil om forklaringene for 
terrorhandlingene i London 2005 og Madrid 2004. Filmen begynner med en gjennomgang av 
"False flag operations" og statsterrorisme gjennom historien før den går løs på de siste års 
terrorhandlinger i London, Madrid og New York. Uansett om man ser på dette som interessante 
teorier eller som rabiat paranoia, så gir filmen et godt innblikk i hva endel av disse teoriene går 
ut på og hvorfor så mange er tilbøyelige til å tro på dem. Det at diskusjonene rundt 
konspirasjonsteoriene også er iferd med å bli tatt opp i de store mediekanalene gjør at dette nå 
er et fenomen man ikke bare kan avfeie. Mandag 16. april viser vi hele filmen.  

  

This guy (Alex Jones) is a national treasure, a light breaking through the electronic Berlin Wall of 
the US media establishment - Greg Palast, reporter for bl. a. BBC og The Guardian 
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Fredag 20. april 2007 kl. 19:00         
 

i samarbeid med:  
      

4-årsfest  

-med film, diskusjon og underholdning 

 

 

 

 

 

 
 
Le Monde diplomatique og 
Oslo Dokumentarkino fyller 4 år og feirer 
det med film, diskusjon, underholdning og 
fest, fredag 20 april på Parkteatret Scene.  
  
Filmer; utdrag av Terrorstorm og  
Press for Truth 

  

Innlegg av Ola Tunander (PRIO), Gro 
Holm (NRK) og Truls Lie (Le Monde 
diplomatique) 
Ordstyrer: Ketil Magnussen 

Anne Grete Preus spiller. 
Espen Tverre er DJ. 
 

 

  

Terrorisme, konspirasjon og 
media 

Konspirasjonsteoriene som ikke forsvinner 
  
Teoriene om at det ligger langt mer bak angrepene i 
USA 11. september 2001 enn det som har kommet fram 
i massemedia og i offisielle forklaringer har et økende 
omfang. Fra et liv på 'undergrunns-nettsteder' er 
diskusjonene nå på vei inn i "mainstream" media.  
  

En meningsmåling utført av New York Times og CBS News høsten 2006  påstår at tallet på amerikanere som 
tror på den offisielle versjonen av hva som skjedde 11. september 2001 har sunket til 16 %, mens 
prosentandelen som tror at regjeringen direkte lyver er nesten det dobbelte. Likevel er det få mediekanaler 
som tør å forsøke å sette sammen et bilde av hva som faktisk skjedde 11. sept. 2001. 
  
Det finnes mange eksempler på tilfeller der vestlige regjeringer har regissert falske militære angrep eller 
terrorangrep. Noen av disse tilfellene er innrømmet av alle parter, andre er mer diskuterte. 
  
Fredag 20. april viser vi utdrag av filmene Terrorstorm og  Press for Truth. 
Terrorstorm tar som utgangspunkt en serie med tilfeller i moderne tid der stater har begått terroraksjoner og 
"false flag operations" for å gi seg selv et legitimt grunnlag for krigshandlinger, statskupp og innskrenking av 
demokratiske rettigheter for sin egen befolkning. Vi viser dette utdraget. Dette vil vi ta opp som en del av 
diskusjonen. 9/11 Press for Truth er en annen av de etterhvert mange '9-11-filmene' som tar opp 
problematiske sider ved den offisielle forklaringen på 9-11 og stiller bl.a. spørsmål ved hvorfor etablerte 
mediekanaler hittil ikke har vært i stand til å ta opp denne problemstillingen i sin fulle bredde. Svært mye 
informasjon som står i motsetning til den offisielle historien er publisert i spredte detaljer, men få setter disse 
enkeltbitene sammen for å forsøke å skape et større bilde.  
  
I diskusjonene vil vi ta opp eksempler på "statsterrorisme" og vi vil også stille spørsmål om hva som 
bestemmer dagsorden i den norske nyhetsformidlingen, med tematikken i filmene som eksempler 
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Fredag 20. april viser vi utdrag av to filmer: 
Terrorstorm 
Alex Jones, USA 2006, engelsk tale, ikke tekstet. 

  

 

  

Interessante teorier eller rabiat paranoia? 

  
Alex Jones er en av de mest ekstreme og mest profilerte 
forkjemperne for konspirasjonsteoriene om 9-11. I denne 
filmen gir han et innblikk i hva som er hans bakgrunn for å 
produsere og tro på disse teoriene, og går et godt skritt 
videre fra 9-11 til også å så tvil om forklaringene for 
terrorhandlingene i London 2005 og Madrid 2004. Filmen 
begynner med en gjennomgang av "False flag operations" 
og statsterrorisme gjennom historien før den går løs på de 
siste års terrorhandlinger i London, Madrid og New York. 
Uansett om man ser på dette som interessante 
teorier eller som rabiat paranoia, så gir filmen et godt 
innblikk i hva endel av disse teoriene går ut på og hvorfor 
så mange er tilbøyelige til å tro på dem. Det at 
diskusjonene rundt konspirasjonsteoriene også er iferd 
med å bli tatt opp i de store mediekanalene gjør at dette 
nå er et fenomen man ikke bare kan avfeie. Vi viser et 
utdrag av filmen som tar for seg en serie av eksempler på 
statsterrorisme. 

  
This guy (Alex Jones) is a national treasure, a light breaking 
through the electronic Berlin Wall of the US media 
establishment - Greg Palast, reporter for bl. a. BBC og The 
Guardian 

    

 
9/11 Press for Truth, av Ray Nowosielski og John Duffy, USA 
2006, engelsk tale, ikke tekstet. 
Les mer om filmen: 911pressfortruth.com 

  

9/11 Press for Truth er en av mange filmer som 

har kommet ut de siste årene som tar opp problematiske 
sider med den offisielle forklaringen på 9-11. Hoveddelen 
av filmen dreier seg om Paul Thompson's 'Timeline' 
(The Terror Timeline). Paul Thompson er en amerikansk 
journalist som har gått gjennom store mengder publisert 
informasjon om 11-september-angrepene og hva som 
forårsaket dem. Ved å sette sammen denne informasjonen 
har han skapt et bilde som gjør det svært vanskelig å 
akseptere den offisielle historien. Thompson utforsker 
også forbindelsen mellom CIA, pakistansk etterretning og 
Al Qaeda. Utdraget vi viser fokuserer på Thompsons 
tidslinje. Det gir et godt utgangspunkt for å spørre om 
hvordan det norske nyhetsbildet skapes og hvorfor det er 
sånn at disse temaene ikke kan behandles i f.eks. NRK. 

  

 

  

Fredag 20. april kl 19:00 

4-årsfest for Oslo Dokumentarkino og LeMonde 
Diplomatique med film, diskusjon og 

underholdning  
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Mandag 23. april kl 19:30 
På Parkteatret 

Film: Invisible 

- En poetisk film om Arktis, mat og 
menneskerettigheter 
Diskusjon etter visningen. 

Denne utfordrende filmen er ikke en konvensjonell dokumentar. Gjennom et kunstnerisk uttrykk 
og følelseladede intervjuer stiller filmen spørsmål om hvordan vi velger å leve på kloden vår.  
  

Diskusjon og kommentar ledet av Lars Otto Reiersen. Leder av AMAP (Arctic Monitoring and 
Assessment Programme).  
  

INVISIBLE handler om kunstige kjemikalier som blir konsentrert i kroppen vår og hvordan de blir 
overført fra foreldre til barn. Disse hormonforstyrrende kjemikaliene medfører kaos i 
reproduksjonssystemet og nevrologisk skader på mennesker og dyr over hele planeten. 
  
Regissøren bruker tekster og kart fra middelalderen blandet med storslåtte scener fra det 
moderne inuittiske samfunnsliv og har utforsket de tradisjonsbundne forbindelsene med jorden. 
Resultatet er en poetisk dokumentar om menneskerettigheter, mat, vitenskap og miljø i Arktis. 
 

 

 

 

The Power of Nightmares 

Adam Curtis, BBC, UK 2004 

Mandag 14. mai 2007 
kl. 20:00 
På Parkteatret 

 

The  

Power  

of  

Nightmares 

  

Er Al-Qaida en fantasi konstruert for å skremme oss til å 
følge våre politiske ledere? 

  

Som en avslutning på vår lille "trilogi" om krigen mot terror 
denne våren viser vi den BBC-produserte filmen/TV-serien 
The Power of Nightmares av Adam Curtis. 
  
The Power of Nightmares stiller spørsmålet om det finnes 
et internasjonalt nettverk av terrorister som truer oss i den 
vestlige verden, eller om denne trusselen er en illusjon, en 
fantasi skapt for å skremme oss til å følge tidens politiske 
ledere.  
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The Big Sellout 

Florian Opitz, Bavaria Film  
Tyskland 2007 

 

Mandag 21. mai 2007 
kl. 20:00 
På Parkteatret 

The Big Sellout 

  

En film om konsekvensene av privatisering av 
offentlige tjenester forskjellige steder i verden og 
troen på at markedskreftene nødvendigvis vil 
effektivisere og forbedre verden. Filmen følger 
mennesker i fire verdenshjørner; Storbritannia, Sør 
Afrika, Bolivia og Filippinene, som på hver sin måte 
opplever konsekvensene av privatiseringsbølgen 
som har "skyllet" over verden de siste 30 år. 
Innimellom historiene får vi også kommentarer fra 
Nobelprisvinner i økonomi Joseph Stiglitz og en 
representant fra Verdensbanken.  

 

Onsdag 23. mai 2007 kl 18:00, på Vika Kino 

 
Total Denial 

Milena Kaneva 

Bulgaria/Italia 2006 

75 min, Filmen er tekstet på engelsk 

 

bill. kjøpes på Oslo Kinematografers kinoer 

  

Diskusjon etter filmen med: 
Marte Graff Jenssen, styremedlem i Den norske 

Burmakomité, 
Åshild Kolås, forsker PRIO, 

Hans Petter Graver, Professor UiO, 
Heikki Holmås, stortingsrep. for SV 

Ordstyrer: Ketil Magnussen 

 

 

     

     

 

  

Total Denial 

Film og debatt 

  

Om Burma, internasjonale oljeselskaper og 
menneskerettigheter. Diskusjon etter filmen om 
pensjonsfondets investeringer i virksomhet som 
forårsaker grove overgrep og brudd på 
menneskerettigheter.. 
  
I 1992 gikk to vestlige oljeselskaper - TOTAL og UNOCAL - 
 inn i et joint-venture samarbeid med den burmesiske 
militærjuntaen om byggingen av en gassrørledning i Burma. 
Den burmesiske hæren, som ble leiet inn av de to selskapene 
for å sikre prosjektet, tvang lokalbefolkningen til slavearbeid, 
brant landsbyer, voldtok, torturerte og drepte. Hundretusener 
rømte inn i jungelen for å unnslippe overgrepene.  
 
Noen av ofrene går senere til sak mot UNOCAL i USA og 
krever erstatning for skadene de er påført av selskapet. Filmen 
er tatt opp i Burma, Thailand, Europa og USA. 

 

Det norske pensjonsfondet investerer i TOTAL. Etikkrådet ble gjort oppmerksomme på overgrepene i Burma. 
Etikkrådets vurdering er imidlertid at disse overgrepene ble begått for flere år siden og at rådets retningslinjer dermed 
ikke kan brukes til å trekke fondet ut av TOTAL. TOTAL, og dermed det norske pensjonsfondet, tjener idag penger på 
rørledningen som ble bygget på bekostning av store lidelser for et stort antall mennesker. Fungerer da de etiske 
retningslinjene for oljefondet slik vi tror det skal fungere? 
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Mandag 4. juni 2007 kl. 20:00 på Parkteatret 

  

James Scurlock, Trueworks Inc. USA 2006 

Les mer på www.maxedoutmovie.com  

 Maxed Out 

Hvorfor får vi egentlig så 
mange tilbud om kredittkort 

og lån uten sikkerhet? 
  

Filmen Maxed Out undersøker hva 
kredittkortselskapene egentlig tjener 
penger på og hvorfor de så gladelig 
tilbyr kreditt når de vet at mange 
ikke vil være istand til å betale 

tilbake det de bruker. 

Mandag 11. juni, 2007, kl. 20:00, på Parkteatret 

 
Ovas de Oro 

en film av Manuel Gonzalez Llanos og Anahis Sucarrat 
Khitano Films, Chile 2006 

Filmen vises i samarbeid med Pure Salmon Campaign  
(Filmen er på spansk og engelsk  

med engelske undertekster) 

Lakseoppdrett og 

miljøskader 

  

Lakseoppdrett er en milliardindustri, men 
norskeide virksomheter følger ikke normale 
miljø- og arbeidsmiljøkrav når de opererer 
utenfor Norge. Dette gjelder også selskaper eid 
av den norske stat. 
 

Ovas de Oro 

(Golden Eggs / Gullegg) 
  

Introduksjon ved Maren Esmark 
(WWF) og diskusjon etter filmen med 

Cristian Perez Munoz, Don Staniford 
og Ricardo Casas.  

Ordstyrer: Ketil Magnussen 
  
En film om konsekvensene av lakse-oppdrett 
i Chile og Norges engasjement gjennom det 
halvstatlige selskapet Cermaq. 

 

Norge er verdensledende på lakseoppdrett og  verdens nest største lakseoppdrettsselskap 
(det norske selskapet Cermaq) er et delvis statseid slskap. Noe av grunnen til at Norge er 
så store innen denne industrien er at de to største selskapene vi har er tungt inne i Chile.  
  
Som i Norge er miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen store og alvorlige. I Chile følger 
ikke selskapene de samme miljøkrav som i Norge. I tillegg blir de anklaget for å gi svært 
dårlige arbeidsvilkår. Finansedepartementet med SV i regjeringen har trukket det norske 
oljefondet (pensjonsfondet) ut av enkelte amerikanske selskaper pga arbeidsforhold og vil 
gjerne også ha en sterkere miljøprofil for fondet, men når det gjelder den norske stats egne 
selskaper er tonen en annen. 
  
Oppdrettsnæringen er meget lønnsom men konsekvensene er svært alvorlige hvis 
den fortsatt skal drives slik den drives idag, med norske selskaper som de 
dominerende i verden.  
  
Hva er viktigst? En kortvarig profitt for norske selskaper eller en god forvaltning 
av havets ressurser og en positiv utvikling av natur, samfunn og industri der 
virksomheten finnes? Foreløpig  
er det den kortvarige profitten som settes høyest, også av den norske stat. 
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Fredag 7. september 2007 
på Vika Kino 
"Kulturnatten" 

 
The Invisibles består av  fem  deler,  
dvs fem forskjellige kortfilmer. Vi viser to 
av disse. Varighet tilsammen ca 50 min. 
Tekstet på engelsk. 

  

 
Kl. 21:00: Invisibles 

(Wim Wenders m fl.) 
Diskusjon etter filmen 

Bill. kr 50 kjøpes på Oslokino.no eller på Vika Kino 

Vika Kino 

I samarbeid med  og  

  

Diskusjon: 

De glemte konfliktene 

eller  
Hva gjør en konflikt populær? 

  

Hvorfor er det viktig at konflikter er i medias søkelys? Og hvorfor er 
noen konflikter uavbrutt i søkelyset mens andre raskt havner i 
glemmeboken? Er det medias feil som bare rapporterer om enkelte 
konflikter mens de unnlater å fortelle om andre? Eller er det sånn at vi 
er mer mottakelige for å høre om noen konflikter framfor andre? Hva 
gjør at vi fenges mer av Israel-Palestina-konflikten enn av tragedien 
med barnesoldater i Nord-Uganda? Er det fordi det å ta stilling i Israel-
Palestina-konflikten er bra for å styrke vår egen politiske identitet?  
  

En samtale etter filmen med Øyunn Holen, nestleder i Leger Uten 
Grenser og Dag Herbjørnsrud (idéhistoriker, sakprosaforfatter og    
 utviklingsredaktør i Ny Tid). Ordstyrer: Ketil Magnussen 

 

 
Tirsdag 11. september på Parkteatret 

 

 
No End in Sight (100 min) 

Charles Ferguson,  
Magnolia Pictures, USA 2007 

Winner. Special Jury Prize 
Sundance Film Festival 2007 

Engelsk tale. Ikke tekstet 
  

It’s a sober, revelatory and  
absolutely vital film. New York Times 
  
This powerhouse of a movie should be 
required viewing for every member of 
Congress. Newsweek 
  
Se CNNs reportasje om filmen 
  
Los Angeles Times 

  
  
  
  
  

Hvorfor har USA tapt i Irak? 

  
To filmer og introduksjon av Stein Tønnesson (PRIO) 
Sesongstart: Bill. kr 50 FOR BEGGE FILMENE! 
  

Kl: 19:00: No End in Sight 
Kl: 21:30: The US vs John Lennon 

Parkteatret Scene 

Bill kr 50 kjøpes i døra fra kl 18:45. 
  
  
No End in Sight, kl 19:00 

Status Irak 2007 
Den ferskeste og hittil grundigste analysen av krigen i Irak og amerikanernes 
mislykkede forsøk på å bygge opp et nytt fungerende samfunn etter 
invasjonen. En godt argumentert og knusende kritikk av inkompetansen og 
arrogansen i den øverste administrasjonen i USA. Filmen har nettopp 
kommet ut og har vakt stor oppmerkomhet i USA. 
  
Har USA tapt? 
Dette er det selvsagt diskusjon om fremdeles. Vi påstår at i forhold til det 
amerikanere og  verden ellers ble forespeilet før invasjonen er situasjonen 
idag allerede et tap. Irak er en katastrofe, men diskusjonen om USA har tapt 
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eller ikke kommer til å fortsette også etter Petraeus' rapport. 
  
Vi viser filmen både som en kommantar til General Petraeus rapport som 
kommer mandag 10. sept. og diskusjonen rundt denne og som en generell 
kommentar til situasjonen i Irak, 6 år etter 11. sept. 2001, som ga 
startskuddet til krigene i Afghanistan og Irak. 

 

Irak: Er det lys i enden av tunnelen? 

Introduksjon til filmen ved Stein Tønnesson, direktør 
PRIO,(International Peace Research Institute, Oslo ) 

  
Se også www.noendinsightmovie.com 

 
 

 
The US vs John Lennon 

David Leaf and John Scheinfeld 
USA 2006, 99 min 

Engelsk tale, ikke tekstet 

 

The US vs John Lennon, kl 21:30 

I flere år forsøkte amerikanske myndigheter å få kastet John Lennon og Yoko 
Ono ut av landet. Bakgrunnen var deres innsats mot Vietnamkrigen og det 
gjennomslaget John Lennon skapte med sanger som Give Peace a Chance. 
  
Etter et ganske dystert bilde av krigen i Irak (No End in Sight) kan John 
Lennon og Yoko Onos aktivisme mot Vietnamkrigen være en oppmuntring 
 for de som ikke har lyst til å gå hjem tunge til sinns. Deres antikrigsarbeid  er 
også det som gir filmen aktualitet og skaper en parallell til dagens 
verdensbilde. 

  
se trailer av filmen på  www.theusversusjohnlennon.com/site 
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Mandag 17. september kl. 20:00 - 01:00 på Parkteatret 
 

 

 

Tiårsmarkering for 
landminekonvensjonen 

  

Film: Disarm (Norgespremiere) 
Mary Wareham og Brian Liu. (USA/New Zealand 2005), 60 min.  
Se www.disarmfilm.com 

  

Fredsprisvinner Shirin Ebadi holder innlegg. 
  

Konsert med Bugge Wesseltoft og Olle 
Abstract 

  

Arrangementet er gratis og åpent for alle! I samarbeid med ForUM (www.forumfor.no)  
For andre arrangementer i forbindelse med tiårsmarkeringen se: www.landmineweek.org 
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Onsdag 19. september 2007 kl. 20:00 og 
Tirsdag 25. september kl 20:00 (dørene åpner 19:30) På Parkteatret 

 

 

  

En film av Daniel Gold, Judith Helfand, 
Chris Pilaro and Adam Wolfensohn, 
Toxic Comedy Pictures , USA 2007, 

55 min. ikke tekstet. 
Bill. kr 50 selges i døra. 
Dørene åpner kl 19:45 

  

 

  

Everyth ing 's  Coo l  

  

  

Hvorfor tok det så lang tid å etablere enighet 
om at klimaendringer er knyttet til menneskelig 
aktivitet? En film som viser kontroversen i 
klimadebatten fra 1980-tallet og fram til idag.  
  
Blant annet har Exxon Mobile holdt liv i 
debatten og tvilen om sammenhengen mellom 
våre utslipp og skader på kloden. Dette har de 
blant annet gjort ved å finansiere en lang rekke 
forskningsinstitutter og think tanks som igjen 
har jobbet hardt for å svekke tilliten til forskere, 
journalister, aktivister og andre som har hevdet 
at vi må minske vårt forbruk av fossilt 
brennstoff. 
  
Filmen er amerikansk og foregår i en 
amerikansk kontekst, men handlingen er lett å 
overføre til vår egen debatt og virkelighet i 
Norge. 
  
Filmen egner seg godt som et bakteppe til en 
diskusjon om hva Norge, som en viktig 
bidragsyter til store CO2-utslipp, bør og må 
gjøre for å bidra til lavere utslipp 

   

Les mer på www.everythingscool.org 

 

Etter filmentirsdag 25 september:  (kl 21:30): NRK Standpunkt. Direkte sending 
fra Parkteatret. Diskusjon med Åslaug Haga, nylig innsatt olje og 
energiminister,Finansminister og leder i SV Kristin Halvorsen, Børge Ousland som 
nettopp har kommet tilbake fra Nordpolen og har kunnet observere konsekvenser av 
temperaturstigningen, Frederic Hauge, Bellona, Ingeborg  Gjærum, natur og 
ungdom,  Magne Lærø, redaktør økonomisk rapport og Per Terje Vold, oljeindustriens 
landsforening. 
  
Bruken av norsk olje står for over 10 prosent av de totale CO2-utslippene i Vest-Europa. Åslaug Haga vil 
gjøre departementet til et klimadepartement, og miljøbevegelsen har store forventninger, men klarer hun å 
innfri?  
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Onsdag 26. sept. 2007 kl. 20:00 På Parkteatret  

 
Bill. kr 50 kjøpes i døra 

Dørene åpner 19:45 

USA 2006, 90 min. 
Engelsk tale, 

NB! Tekstet på engelsk. 

 

 Onsdag 26. sept. 2007 kl. 20:00 På Parkteatret 

W h o  K i l l e d   

t h e  E l e c t r i c  C a r ?  

(trailer: se lenger ned) 
    

Tidlig på 1990-tallet vedtok California at en viss 
prosentandel av alle biler i staten skulle være "null-
utslippsbiler". GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda og 
Nissan produserte som følge av dette vedtaket 
velfungerende elektriske biler, men fram mot 2003 
forsvant de alle sammen. Hva skjedde? Hvem drepte 
den elektriske bilen?  
  
Who Killed the Electric Car er en svært interessant 
historie om hvilke mekanismer som gjelder når en mer 
miljøvennlig teknologi skal innføres. Historien er relevant 
både som eksempel på at endel selskaper har liten 
interesse av mer miljøvennlige transportmidler, og som 
et case-study for hvor komplisert en større 
innovasjonsprosess, som innføringen av elektriske 
biler, er. 
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5-11 oktober 2007 
 

 

   

 

 

 

  

Oslo Dokumentarkino og  

Film fra Sør 2007 

Oslo Dokumentarkino samarbeider med Film fra Sør. De 
følgende arrangementene er i samarbeid med og del av Film 

fra Sørs "Det kritiske rom"-serie under festivalen. 
 

Fredag 5. okt. Vika 1: kl 18:30 
    

War on Democracy. 
Diskusjon med USAs 
viseambassadør. 

 
Mandag 8. okt. kl 18:00 
Parkteatret 

La Sierra. Colombia; 
om å leve i en 
borgerkrig. +Q&A 

 
Tirsdag 9. okt. kl 18:00 

Parkteatret 
The Devil Came on 
Horseback. Darfur. + 
Q&A 

 
Onsdag 10. okt. kl 18:00 
Vika Kino 

China's Stolen 
Children. +Q&A etter 
filmen 

 
Onsdag 10. okt. kl 20:45 

Vika Kino 

Slavery. +Q&A  
NB. Diskusjon før filmen 

 
Torsdag 11. okt. kl 11:00 

Vika Kino 
China's Stolen 
Children. +Q&A    

 

  

 

  

 

Fredag 5. oktober kl. 18:30 

 
 

Hvor går Venezuela og hva er 
demokrati  

 i Latin-Amerika? 
----------- 

V e n e z u e l a  -  a  n e w  

d e m o c r a c y  i n  L a t i n  

A m e r i c a  o r  m o v i n g  t o w a r d s  

d i c t a t o r s h i p ?  

  

USAs viseambassadør til Norge  
Kevin M. Johnson  i diskusjon  

med Ivan Briscoe. 
Ordstyrer: Mark Taylor 

   
Film: 

T h e  W a r  o n   

D e m o c r a c y  

  
(John Pilger 2007, 95 min.) 

  
Vika Kino, sal 1 
Film og diskusjon 

NB. Film and discussion in English. 
Varighet for hele arr: ca 2,5 timer 

NB: Starter presis!! 
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Filmen The War on Democracy er John Pilgers angrep på USAs såkalte forsøk på å 
"bringe demokrati" til Latin Amerika, fra Guatemala i 1953 til Venezuela idag. De 
som kjenner John Pilgers arbeid vet at han både er kompromissløs og svært 
grundig, en dyktig intervjuer og en god forteller. Pilgers utgangspunkt og 
endepunkt i filmen er Chavez' Venezuela.  
  

Diskusjon etter filmen med Kevin M. Johnson, Deputy Chief of Mission ved USAs 
ambassade (USAs viseambassadør til Norge) og Ivan Briscoe fra FRIDE Madrid 
(Fundacion para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior), Briscoe er 
også tidl. redaktør for den engelske utgaven av El País og har skrevet for bl.a. The Buenos 
Aires Herald, The Guardian, The Daily Telegraph og The Houston Chronicle.. Ordstyrer er 
Mark Taylor, fagsjef på Fafo. Diskusjonen vil være på engelsk. 
  

I diskusjonen går vi helt til kjernen av debatten rundt Venezuela og Hugo Chavez 
og amerikansk politikk i Latin Amerika: Hvor går Venezuela og hva er demokrati  
 i Latin-Amerika? 

  

Venezuela - a new democracy in Latin America  
or moving towards dictatorship? 

  

Gå ikke glipp av dette! 
  

Arrangementet er i samarbeid med Oslo Kino og Film fra Sør og er en del av Film fra Sør-
festivalen. Billetter kjøpes på Oslo Kinos kinoer og forutsetter festivalkort. Festivalkort kjøpes 

på kinoen (Festivalkort kr 70, bill kr. 75). 

 

 

Mandag 8. oktober kl. 18:00 

  

L a  S i e r r a  

  

(Scott Dalton and Margarita Martinez, 
Colombia/USA 2005.) 

  
Parkteatret Scene 

Q&A etter filmen 
Bill. kr 50 kjøpes i døra 

Arrangementet er en del av  
Film fra Sør-festivalen, 

men festivalkort kreves ikke 

  
En film om ungdommer i Medellin, 

Colombia som blir blandet inn en av 
de paramilitære gruppene som herjer i 
landet. Yamile Calderon fra Colombia 

kommenterer filmen etter visningen med 
utgangspunkt i tittelen: Å leve i en 
borgerkrig med forskjellige militære 

fraksjoner. Produsent Andrew Blackwell 
vil også være tilstede og ta spørsmål. 

Ordstyrer: Ketil Magnussen 
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Tirsdag 9. oktober kl. 18:00 

  

T h e  D e v i l  C a m e  

o n  H o r s e b a c k  

  
(Annie Sundberg og Rickie Stern 

USA 2007, 87 minutter.) 

  
Parkteatret Scene 

Q&A etter filmen 
Bill. kr 50 kjøpes i døra 

Arrangementet er en del av  
Film fra Sør-festivalen, 

men festivalkort kreves ikke 

  
Den amerikanske soldaten Brian Steidle 

har tilbragt flere år i den afrikanske union 
og tatt tusenvis av bilder fra Sudan. The 
Devil Came on Horseback er en sterk film 

om de mange voldshandlinger folket i 
Darfurprovinsen i Sudan er blitt utsatt for 
og hvor passiv resten av verden har vært 

som tilskuere. En god film som både 
engasjerer og opplyser.  

Innlegg om Darfur idag av Endre 
Stiansen fra PRIO som nettopp har vært i 

Sudan 

 

 

Onsdag 10. okt. kl 18:00 

Vika Kino 
  

Film: China's Stolen Children.  
  

Q&A med filmmakerne, Jezza Neumann og Kate Blewett etter 
filmen: 
Har dokumentarfilm hatt innflytelse på internasjonale 
politiske beslutningsprosesser? På engelsk.. 

 

 

Onsdag 10. okt. kl 20:45 

Vika Kino 
  

Film: Slavery.  
  

Q&A med filmmakerne, Jezza Neumann og Kate Blewett før  
filmen: 
Har dokumentarfilm hatt innflytelse på internasjonale 
politiske beslutningsprosesser? På engelsk. 

 

 

Torsdag 11. okt. kl 11:00 

Vika Kino 
  

Film: China's Stolen Children.  
  

Q&A med filmmakerne, Jezza Neumann og Kate Blewett etter 
filmen: 
Har dokumentarfilm hatt innflytelse på internasjonale 
politiske beslutningsprosesser? På engelsk.   
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Tirsdag 16. oktober kl 19:30 på Parkteatret 

 

 
Tirsdag 16. oktober kl. 19:30 
Bill. kr 50,- 
Forhåndssalg på Posten og 
Billettservice.no 

  

  

 

  

 

  

En kveld med NRK Standpunkt og Oslo 

Dokumentarkino på Parkteatret 

  

Tirsdag 16. oktober på Parkteatret 
Dørene åpner kl. 19:30.  
  

Mannsrollen og mannspanelet 

Er mannen blitt taperen i dagens samfunn?  
Trenger vi en mannsrolledebatt? 

Film og diskusjon 

  

Film kl 20:00 - 21:00: 
I am a Man - Black Masculinity in America 

Byron Hunt, USA 1998, 60 min, tekstet på engelsk. 
  

Er synet på mannsrollen blant svarte menn i USA relevant 
for mannsrolledebatten her i Norge? Kanskje er det ikke så 
stor forskjell på mannens identitetsbehov i Norge eller 
andre steder i verden når det kommer til stykket? Uansett 
mener vi at det er interessant å høre hvordan andre 
diskuterer mannsrollen og hvilke insentiver de har for å 
holde denne debatten gående som et innspill og bakteppe 
til vår egen debatt. 
----------- 
  

Standpunkt-diskusjon med:  
Karita Bekkemellem, Arve Juritzen (utmeldt av 
mannspanelet), Knut Haavik (mannspanelet), Torbjørn 
Røe Isaksen (mannspanelet og UH-leder), Preben 
Zander Møller (sosiolog), Audun Lysbakken (SV), 
Martine Aurdal (red. Ny Tid), Torkel Brekke (Civita)  og 
Kirsti Bergstø (SU).   
  

Programledere: Nina Owing og Knut Olsen 

  
Filmen vises kun på Parkteatret. Diskusjonen 
direktesendes på TV. 
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Onsdag 17. oktober kl. 18:00 på Parkteatret 

 

 

  

Bill. kr 50 kjøpes i døra 
Dørene åpner kl. 17:30 
Paul Taylor, UK 2007, 86 min 
tekstet på engelsk. 
  
Filmen har vunnet 
publikumsprisen på en rekke 
festivaler:  
Bl.a Tribeca, New York, 
IDFA, Amsterdam og 
Edinburgh Int. Film Fest. 

  

We are Together 

  

Slindile bor på barnehjemmet Agape i Sør-Afrika. 
Begge foreldrene er døde av Aids. Hennes eldre bror 
er døende. De eldre søsknene har ikke kapasitet til å 
ta seg av henne. Hun er en av de altfor mange barna 
som er foreldreløse pga Aids. Men dette er ikke en 
tragisk historie selv om konteksten er trist. Tvert imot 
er det en oppløftende og flott film. 
  

På Agape lærer barna å synge. Filmen er en fortelling 
om Slindile, de andre barna på Agape og hvordan de 
prøver å bruke musikken for å få tak i ressurser til å 
utvide barnehjemmet slik at flere barn kan få et hjem. 

 
Onsdag 24 oktober (FN-dagen) Kl. 18:00 på Parkteatret 

 

 

Dørene åpner kl 17:30 

  

Peace One Day 

  
En film om å forsøke å forandre verden. 
  
Er det mulig å få til en dag for global våpenhvile? 

  

Jeremy Gilley jobbet i flere år for å få FN til å vedta en 
slik dag. Siden har han, og mange andre jobbet for at 
dagen skal få den tiltenkte effekten rundt om i verden. 
  

Se også www.peaceoneday.org  
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Bill. kr 50 kjøpes på stedet. 
Hver episode varer i én time. 
Adam Curtis, UK 2002. 
Engelsk tale, ikke tekstet. 
  
Sound of Mu ligger nederst i 
Markveien, (Markveien 58, 
mellom Leirfallsgt. og Søndre 
gate). Bar i lokalet. 
Sound of Mu åpner kl 19:00. 

Tirsdager 16. Okt. - 6. Nov. 2007,  

kl 20:00 på Sound of Mu, Markveien 58 

  

Century of the Self 
  

  
  

Vi viser en serie på fire episoder av Adam Curtis 
(BBC). En uhyre interessant dokumentar om vår 
samtid og hvordan vi har blitt slik vi har blitt. Denne 
serien legger fram en hypotese om framveksten av det 
sterkt individ- og markedsfokuserte "konsument-
demokratiet" vi lever i idag. Hvordan ble det sånn? 
Adam Curtis trekker linjene fra Sigmund Freud til 
dagens markedsføring av produkter og politikk.  
  

Krevende stoff men utrolig spennende. Det er 
selvfølgelig en fordel å se alle episodene men det er 
også fullt mulig å "hoppe inn" og se en enkelt episode. 
Man kan også se serien på diverse nettsteder. 
  
Episode 1: Happiness Machines (16. okt) 
Episode 2: The Engineering of Consent (23. okt) 
Episode 3: There is a Policeman Inside All Our Heads:  
                  He Must Be Destroyed  (30. okt) 
Episode 4: Eight People Sipping Wine in Kettering (6.nov) 
  
  
Adam Curtis har også laget serier som The Power of 
Nightmares og The Trap. The Power of Nightmares ble 
vist av Oslo Dokumentarkino våren 2007.  
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Torsdag 15 November kl 19:00 på Parkteatret 

 

 
  

 
  

 
  

 

  
Enemies of Happiness  
(Vores lykkes fjender)  
Eva Mulvad, Danmark 2006.  
60 min.  
Subtitles in English. 

  
Enemies of Happiness 
har vunnet. bl.a. 
The Silver Wolf Award  
på IDFA og  
World Cinema Jury Price  
på Sundance Film Festival 
  
Losing Hope, 2007. 
Produsert av IRIN 
IRIN (Integrated Regional 
Information Networks) is  
part of the UN Office for  
the Coordination of  
Humanitarian Affairs. 

  

Tema/topic: 

Kvinners rolle i Afghanistan etter 2001 

Womens position in Afghanistan after 2001 

  

I samarbeid med Afghanistan-komiteen i Norge og 
Human Rights House Foundation 

  

Filmer:  

19:00: Losing Hope (20 min) 
20:00: Enemies of Happiness (60 min) 
  
Innlegg mellom filmene ved:  
Dr. Deniz Kandiyoti og Shukria Barakzai 
  
Films and presentations in English! 
  
Shukria Barakzai – One of only four members of 
Parliament to vote against amnesty for warlords who are 
suspected of war crimes. Participated in writing the new 
constitution of Afghanistan. She is also a writer and 
journalist,   and founder and previous editor of Kabul’s Aina-
E-Zan (Women’s Mirror), a newspaper for Afghan women, 
and named Worldpress.org’s 2004 International Editor of the 
Year. 
  

Dr. Deniz Kandiyoti – Researcher, Reader in Development 
Studies, School of Oriental African Studies (SOAS), London. 
Kandiyoti is an expert on studies of gender, development 
and Islam, and has written several papers on the the gaps 
between politics and realities of gender and reconstruction 
initiatives in Afghanistan. 
  
  
About the film Enemies of Happiness 

  

  

This film is about personal courage - courage to change the world 
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and the courage to stand in the forefront of this battle.  
Malalai Joya is a 28 year-old woman from Afghanistan.  This film 
follows her parliamentary campaign  to her election as a delegate in 
Wolesi Jirga, or National Assembly. It is the first democratic 
parliament election in Afghanistanin over 30 years.  Surrounded by 
security, Malalai Joya spreads her political beliefs despite several 
death threats. There have been 4 attempts against her life.  
  
Malalai Joya is famous and infamous. It all began in 2003, when the 
Afghanistan politicians met to lay the foundation for a democracy in 
“new” Afghanistan.  At this meeting, Malalai Joya challenged former 
Mujahidin leaders (Warlords), who according to her, attempt to 
maintain power through the new system.  “Many of you here in this 
hall have blood on your hands and you should be tried in the world 
court.” Her comments ignited outrage among the hard-liners who 
demanded that she be immediately removed from the sessions.  
  
It is her courage and conviction which has made her into a folk hero.  
But since that fateful day, her life has been in danger.  She has been 
threatened by the very same warlords she challenges.  Her 
campaign becomes a life-threatening project.  She is forced to live in 
hiding  and when she is in public, she must be protected by armed 
guards.  
  
Malalai Joya conducts her parliamentary campaign in the remote 
desert province of Farah, the heart of poverty in Afghanistan.  To be 
a politician means that one’s office must function as a social security 
office and even a hospital. She is the advocate of her people.  They 
come to her with an assortment of problems.  Women who wear 
black crowd the corridors.  The dust settles heavily in the sunlight.  It 
is here where she negotiates with clan leaders and opium kings. 
  
Adolescent girls cry because they must marry with the old men.  
This film gives a unique insight into the conditions the people of 
Afghanistan must live. It is a society destroyed by war and run by a 
tradition. But despite this, there is also a strong longing to change.  
But how can democracy be implemented in a land where the people 
are illiterate? In a land where votes can be bought and where women 
do not have the luxury to leave their children so that they can vote? It 
is a film that reminds us that democracy can not be implemented 
merely by the presence of western diplomats and soldiers.  
  
Malalai Joya is no diplomat.  She is a controversial front figure for a 
people who have been promised peace and prosperity, but who 
continue to dogged by war and poverty.  Her uncompromising stance 
creates hope among a people who demand amends from history’s 
greatest perpertrators. 
But even heroes have their critics: there are those who accuse her for 
creating even more discord in a land that is already rife with conflict. 
  
Enemies of Happiness follows a radical freedom fighter  and a land 
that is changing.  But more importantly it is a film on personal 
courage and the belief that the ordinary person not only can, but will 
make a difference. 
  
About the film Losing Hope (20 min) 
When Afghanistan's long civil war finally came to an end 
with the fall of the Taliban in 2001, its women dared to 
hope. But six years later, broken promises and a resurgent 
Taliban have left their dreams in tatters.  
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Mandag 19 November 2007 kl 19:00 på Parkteatret 

 

Ny norsk dokumentarfilm om barnevernsbarn som ønsker å vise at de er 

noe annet enn sosiale kasus, men som sloss mot både egne og andres 

forventninger til at de skal mislykkes i livet. Diskusjon etter visningen. 

  

 

Problembarna, Pål Winsents 2007, 60 

min. 

  

Hederlig om barnevernsbarn 

Bergens Tidende om filmen 

etter premieren på  

Os int. Filmfestival 

 Se også: 

www.problembarna.no  
  
Diskusjon etter premieren  
med: 

  
Johan Holand,  
barnevernsbarn 
Elisabeth Bache-Hansen, 
forskningsleder NOVA 
Trine Schei Grande (V),  
Familie- og kulturkomiteen på 
Stortinget 
Reidar Hjermann,  
Barneombudet 

 Diskriminering av barnevernsbarn? 

  

Film: Problembarna 

  

Diskusjon etter filmen. Har Barnevernet så dårlig 

"image" at barnevernsbarn blir stigmatisert og 

diskriminert fordi de har vært i kontakt med 

Barnevernet? Og hva kan vi gjøre for å hindre denne 

stigmatiseringen? 

- Hvordan bør framtidens barnevern fungere? 

- Hva slags støtte bør barnevernsbarn ha etter 

fyllte 18 år? 

- I samarbeid med Landsforeningen for 

barnevernsbarn og Winsents Film 

 

Manuela Ramin Osmundsen har sett filmen og uttalte etterpå at: 
"Jeg vil ha en mer systematisk oppfølging av barnevernsbarn over 18 år" 

 

 Drømmen om å bli verdsatt som menneske 

Om filmen og hovedpersonene 

  
Erkki (23) og Linn Merete (20) er hovedpersonene i filmen "Problembarna" som har Oslo-
premiere mandag på Parkteatret. 
  
- ’Vi har akkurat de samme drømmene som alle andre, men det er bare det at vi har med oss en ekstra ballast 
som gjør oss til de vi er. Jeg drømmer bla. om å bli en kjent musiker’, sier Erkki (23) mens han nynner på låten 
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’Six year old boy’, som han har skrevet selv. Teksten handler om å leve livet på gata i Oslo.  
  
Hør en annen av Erkkis egne sanger på: 
http://www.jentafraoz.no/problembarna/allstars.mp3  
Erkki vil spille en eller to av sangene sine før filmvisningen på Parkteatret. 
  
Erkki har tilbrakt mye av sin oppvekst der ’Plata’ var, og rundt Oslo S, sammen med sin mor.  ’Jeg tror ikke jeg 
protesterte da politiet kom og hentet meg. Det var greit å få slippe flere bekymringer om hva som kunne hende 
mamma’ fortsetter han.  
Erkki vet også noe om det å føre en rotløs tilværelse uten stabile rammer rundt seg. Etter flere runder frem og 
tilbake mellom barnehjem og mor fikk han 10 år gammel tilbud om å flytte i fosterhjem utenfor Oslo. Men 
sårene fra en annerledes oppvekst sitter i og preger han den dag i dag.  
  
Dokumentarfilmen ’Problembarna’ følger Erkki og Linn Merethes til tider ensomme tilværelser i forsøket på å 
takle livet etter at de voksne på ungdomshjemmet og i fosterfamilien er ute av bildet. Erkki feirer jul alene. – ’Jul 
for meg er skuffelse. Gå rundt i gatene og være redd. Tenker på mamma og det å bo på hospits. Jeg skal spise 
makaroni og kjøttboller på julaften’, sier han og mener det.  
  
Begge føler seg så alene om problemene sine. – Å sitte alene hjemme og ikke se noen folk, ikke engang ha 
penger til mat, det er et interessant fenomen, fortsetter Erkki tørt. Han vil ikke lenger fortsette på sveisekurset 
han går på i Aker Yards, fordi han har fortalt om bakgrunnen sin og er derfor henvist til å ta mange psykiske 
tester. Erkki har blitt fortalt av lærerne der at med slike tester på papiret er det tvilsomt om han noen gang vil få 
fast jobb i bedriften. – ’Jeg vil ikke gå rundt og være gratis arbeidskraft for en jobb jeg mest sannsynlig aldri får’, 
avslutter han. 
  
Midt oppi egne vanskeligheter er Erkki og Linn Merethe to av 10-15 barnevernsungdommer som drømmer om 
å gi ut en bok om hvordan det er å være under barnevernet på godt og vondt. Det skal være en bok de selv 
skal skrive, ikke en voksen. Boka skal inneholde dikt og små historier fra ulike kapitler i oppveksten deres. 
Ungdommene føler seg stigmatisert som gruppe bare fordi de i en periode av livet har vært under barnvernet.  
  
– Jeg fikk høre på skolen og ellers at jeg var problembarn, selv om jeg var akkurat som alle andre ungdommer. 
Greit nok røyket jeg hasj, løy og stjal en del, men jeg kan ikke se at jeg er et problembarn av den grunn, sier 
Linn Merethe strengt. Definisjonen på problembarn er som følger: ’Person som seier og gjer ting som 
forskrekkar og valdar skam for den familien eller gruppa personen høyrer til’ (Ordboka). Erkki og Linn Merethe 
føler at det er barna som tar dobbeltstraffen ved først å vokse opp i hjem med problemer og deretter bli 
stigmatisert som en skam for samfunnet. 
  
For alle ungdommene i bokprosjektet er det viktig å nå ut med sine historier for at folk skal forstå dem bedre. 
Men ting er drømmen om egen bok, en helt annen ting er faktisk å gjennomføre prosjektet. – Det er mange ting 
jeg ikke har fullført, men å si at det er typisk for barnevernsbarn gjør meg provosert. Da skaper samfunnet et 
bilde av at det er typisk for barnevernsbarn å feile, kvitterer en like streng Erkki. Etter ett år med 
skrivesamlinger og egen innsats har endelig et forlag, Cappelen, sett med positive øyne på ungdommenes 
bokdrøm. Men fortsatt er det et stykke frem til at Erkki og Linn Merethe kan komme i medienes søkelys for noe 
de selv har skapt, helt uten voksnes påvirkning.  
  
Sammen med Linn Merethe (20) er Erkki hovedpersonen i den premiereklare dokumentarfilmen 
’Problembarna’. Fredag 8. november gikk de opp den røde løperen på WT Os Internasjonale filmfestival i Os 
utenfor Bergen. Merethe hadde på seg høye hæler for første gang i sitt liv. Hovedpersonene gledet seg til å 
være i sentrum og få positiv oppmerksomhet om seg selv. For det har det ikke vært så mye av de siste to årene 
kamera har fulgt dem. Linn Merethe bor ikke lenger på Nes ungdomshjem, men har mye kontakt med de 
voksne som jobber der. Gjennom telefonsamtaler og besøk får hun ut mange av sine bekymringer. – ’Jeg 
skulle ønske jeg kunne stråle igjen, slik som før. Nå er selvtilliten min lik null’, forteller Linn Merethe til Liv som 
er styrer på ungdomshjemmet. Liv trekker frem en splitter ny skattekiste, lik den Linn Merethe hadde brukt da 
hun bodde der for å samle på gode minner. Da kunne Linn Merethe ta den frem inni mellom og se at det var 
gode øyeblikk hun hadde hatt med både mor og far. Nå vil Liv at hun ha den nye skattekisten og fortsette å 
samle på de gode øyeblikkene.  
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Tirsdag 4. desember 2007 kl 19:30 på Parkteatret 

  

 

  

 

  

  

Film: Oslopremiere på: 

Kniven i huset i byen, 

en film av  

Espen Thorstenson 

Aprilfilm, 2007, 66 min 

  

  
STANDPUNKT-DISKUSJON  

MED: 
Bjarne Håkon Hanssen  
(Ap) 
Erna Solberg (H) 
Per Willy Amundsen  
(FrP) 
Trine Schei Grande (V) 
Bjørg Tørresdal (KrF) 
Trygve G. Nordby  
(Røde Kors) 

  
Arrangementet med film  
og TV-overført Standpunkt- 
debatt er et samarbeid 
mellom Parkteatret, NRK 
og Oslo Dokumentarkino 

En kveld med Oslo Dokumentarkino og NRK 

Standpunkt på Parkteatret 

  

Film: Kniven i huset i byen 

Se tema for Standpunkt-diskusjon lenger ned på siden. 

  

En manns årelange kamp mot OBOS og Oslo Kommune 

for å redde leiegården han bor i. En interessant og både 

litt deprimerende og oppmuntrende historie på samme 

tid. En film alle i Oslo bør se ......og lære av. 

  

NRK Standpunkt arrangerer TV-overført diskusjon rett 

etter filmen. Publikum er velkommen til begge deler.  

  

NB! Det er ingen direkte sammenheng mellom 

temaet i filmen og temaet for kveldens diskusjon, 

men vi ønsker å invitere publikum til å være med 

på begge deler.  

  

Dørene åpner kl 19:30 

Film kl. 20:00 

Standpunkt-debatt kl 21:30 

Slutt ca kl. 22:15 

NB. Ingen slipper inn etter kl 21:00 pga TV-opptak. 
  
Temaet for Standpunkt-diskusjonen er papirløse 
flyktninger og Bjarne Håkon Hansens utspill om at disse 
skal sendes ut av landet. 
  

Hvilke rettigheter har innvandrere som lever i skjul for 
myndighetene? Bør vi sende dem ut, eller gi dem amnesti? 
Svenske myndigheter ga i 2005 papirløse innvandrere i 
Sverige mulighet til å søke om opphold på nytt, er det veien å 
gå? 
  
Arbeids- og inkluderings-minister Bjarne Håkon Hanssen 
stiller, og han krever retur av de papirløse flyktningene. Med i 
debatten er også Erna Solberg (H), Per Willy Amundsen 
(FrP) , Trine Schei Grande  (V) og Bjørg Tørresdal (Krf), 
Trygve G. Nordby (Norges Røde Kors) - og ikke minst en av 
dem som levde i skjul i flere år. 
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Torsdag 6 desember kl 18:00 på Vika Kino 

 

  

 

  

Det kritiske rom  

I samarbeid med: 

Film fra Sør 

Oslo Kino og  

Plymserafin 

  

Diskusjon mellom filmene  
med: 
Arild Humlen (asyladvokat), 
Trygve G. Nordby 

(tidl dir UDI, nå gen.sekr for 
Norges Røde Kors) og  
Rolf Reikvam  
(stort.rep.for SV) 
Ordstyrer: Ketil Magnussen 

  

Asylpolitikk og 
menneskerettigheter 

  

3 filmer og diskusjon 

  

De såkalte "MUF'erne", nord-irakerne som har bodd i 
Norge i nesten ti år på midlertidige oppholdstillatelser, 
sendes nå tilbake til Irak.  
  

MUF står for "Midlertidig oppholdstillatelse Uten rett til 
Familiegjenforening". Betegnelsen har særlig blitt kjent i 
forbindelse med en gruppe kurdisk-irakere som allerede 
hadde vært i Norge på midlertidig opphold i mange år da 
UDI ga dem forlenget opphold med grunnlag i humanitære 
vurderinger. Dette førte til det pressen kalte UDI-
skandalen. 
  

MUF'er-saken setter flere viktige problemstillinger i 
norsk asylpolitikk på spissen: 
  
Norge har tidligere gitt opphold til mennesker som har 
bodd i landet lenge, med henvisning til humanitære 
grunner (eks: bosniere og tamiler). Hvorfor blir ikke dette 
utslagsgivende i vurderingen av MUF'erne (nord-irakerne 
som har hatt midlertidig opphold i Norge i nesten et tiår)?  
  
Kan politisk ledelse bestille beslutninger hos UDI? Bør 
vurderingen av opphold og behov for beskyttelse i Norge 
kunne avgjøres av skiftende politiske retninger eller bør 
det ligge mer forutsigbare juridiske vurderinger til grunn 
for UDIs beslutninger? 

  
Hva skjer når man behandler asylsøkere kollektivt som en 
gruppe istedet for som individer? Og aksepterer vi at noen 
mennesker behandles anderledes enn vi forventer å 
behandles av rettsvesenet selv fordi de tilhører en annen 
gruppe? Går dette på tvers av grunnleggende prinsipper 
for en rettsstat?  
  

Filmer: 
Drømme kan du gjøre senere 
(Thomas Østbye, 2006) 
Grenseland 
(Lowri Rees, 2006) 
7 års uvisshet 
NRK Brennpunktreportasje okt. 06 
(Torill Svaar, NRK, 2006) 
Brennpunktreportasjen rekapitulerer hva som ledet fram til 
Nordbys og Ramin Osmundsens avgang og situasjonen til irakerne 
som etterpå har gått under betegnelsen "MUF'erne". 

  

Diskusjon mellom filmene med blant annet Arild Humlen 
(asyladvokat), Trygve G. Nordby (nå gen.sekr for Norges 
Røde Kors) og Rolf Reikvam (stort. rep for SV). 

 



 

Side 36 av 37 

Tirsdag 11. desember kl 19:00 på Parkteatret 
 

WAR IS OVER 

- IF YOU WANT IT - 

 
HAPPY CHRISTMAS! 

 

 

  

 

  

 

  

To filmer: 

  

19:00 The US vs John Lennon 

(engelsk tale/engelsk tekst, 2006, 96 min) 

av David Leaf og John Scheinfeld. 

I flere år forsøkte amerikanske myndigheter å få John Lennon 

og Yoko Ono kastet ut av landet pga det gjennomslaget de 

hadde hos det amerikanske folket i motstanden mot 

Vietnamkrigen. 

+ 

ca 21:00 What the Bleep do we Know?  

(Hva vet vi - egentlig?) 

(engelsk tale/norsk tekst, USA 2004, 100 min) 

Kvantefysikk og hjerneforskning blandet med litt 'new age' gir 

en spennende og veldig underholdende film om hvordan vi 

oppfatter verden og hvordan vi påvirker den ved vår 

tilstedeværelse. Filmen er tekstet på norsk. 
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 Søndag 16. desember 2007 på Vika Kino: 
 

  

 

  
Forbudt uke starter  
fredag 14. des 
på Vika Kino.  

 

   

Forbudt film! 
  

I samarbeid med Nobels Fredssenter og Oslo Kino har vi invitert 
Pål Hollender til Oslo med to av sine filmer: 
  
18:15 Pelle Polis (2000, 85 min) 
21:00 Buy, Bye Beauty (2001, 60 min) 
  
Pål Hollender vil ha en åpen diskusjon med publikum etter Pelle 
Polis og gi en introduksjon til Buy, Bye Beauty. 
  
Hvis du ikke har sett disse filmene eller møtt Pål Hollender før bør 
du gripe sjansen nå. 
  
Les mer om Buy, Bye Beauty; http://www.hollender.se/bbb.html 
Les mer om Pelle Polis: http://www.hollender.se/pellepolis.html 
  
Her finnes også utdrag av filmene. 
  
Pål Hollender bruker sterke virkemidler for å få fram poengene 
sine. Dette sjokkerer mange og har gjort ham til en svært 
kontroversiell person både i og utenfor Sverige.  

  

Pelle Polis er en dokumentarfilm om en pedofilmistenkt 
politimann. Hollender innleder et seksuelt forhold, på kamera, til 
politimannen. Buy, Bye Beauty handler om hvordan Sverige 
overkjører Latvia både økonomisk og seksuelt. I filmen inngår han 
en kontrakt med de kvinnelige hovedintervjuobjektene for så å ha 
sex med dem på slutten av filmen, også dette på kamera. 

  
Hvor sterke midler kan man bruke på film for å noen til å bry seg? 
Bry seg om overgrep som faktisk foregår hele tiden mot andre 
mennesker, men som regel uten kamera tilstede? Er det greit at 
det foregår så lenge vi slipper å se det?  
  
I stor grad gjør Pål Hollender publikum til delaktige i overgrepene. 
Kanskje er det det som har gjort at mange blir så provoserte av 
arbeidene hans? 
  
Se også www.hollender.se  

 
Mandag 17. desember kl 20:00 på Sound of Mu: 

 

  

 
Sound of Mu ligger nederst i 
Markveien, (Markveien 58,  
mellom Leirfallsgt. og Søndre  
gate). Bar i lokalet. 
Sound of Mu åpner kl 19:00. 

   

What the Bleep do we Know? 

(med norsk tekst)  

Hva vet vi - egentlig? 

(engelsk tale/norsk tekst, USA 2004, 100 min) 

Kvantefysikk og hjerneforskning blandet med litt 'new age' gir en 

spennende og veldig underholdende film om hvordan vi oppfatter 

verden og hvordan vi påvirker den ved vår tilstedeværelse. Filmen 

er tekstet på norsk. 

 


