Rapport 2012

THE CRISIS OF

CIVILIZATION

Innledning:
Sivilisasjonskrise....?

Klimakrise, økonomisk krise, matkrise, energikrise, politiske kriser og
en økende militarisering i mange samfunn… vår verden synes å støte
på grensene for hvor langt det nåværende systemet kan utvide og
utvikle seg uten å bryte sammen.
Det er veldig tydelig at vi ikke kan fortsette med et økonomisk system
som krever stadig forbruksvekst og skaper et økende inntekstsgap,
et utslippsnivå av klimagasser som med 99% sikkerhet vil skape et
fullstendig kaotisk klima innen noen tiår og en rådende økonomisk
ideologi som setter private bankers rikdom høyere enn bevaringen av
samfunn der innbyggerne har mulighet til å leve anstendige liv.
I 2012 har Oslo Dokumentarkino tatt opp sivilisasjonskrisen vi er
inne i, og det globale maktskiftet fra vest til øst, med flere filmer og
forskjellige perspektiver og debatter. Hva er det egentlig som skjer?
Og hvorfor virker vi så handlingslammede?
Hvordan vi forholder oss til dette har mye å gjøre med hvordan slike
temaer behandles i de store mediene. Det virker som de fleste tradisjonelle mediekanaler mangler evnen til å fortelle historier med en
tydlighet som gir leserne/seerne klare perspektiver og en trygghet i
sin forståelse.
Tidligere statsråd, nå medierådgiver Bjarne Håkon Hanssen uttalte til
Dagens Næringsliv i april 2013 (20.04.13) at ”alle ’spinner’, det gjelder bare å spinne best”. Dette forteller ikke bare at politikk først og
fremst handler om mediestrategi, men at det dreier seg om å kunne
lyve best, eller vri sannheten lengst mulig i retning av noe du vinner
stemmer eller tjener penger på.
Når man ser dette i sammenheng med massemediejournalistikkens
tvangstanke om å være ’nøytrale’ og alltid å vise ’to sider av saken’,
og det nesten alltid er noen som tjener på å skape tvil rundt påstander om at vi må endre vår livsstil, vårt økonomiske system og vårt
energiforbruk, så gir det et argument for hvorfor massemedia ikke er
tilstrekkelig til å gi folk nødvendig informasjon og skape grunnlag for
handling.
Den uavhengige dokumentarfilmen spiller i økende grad en viktig rolle
i å informere og, ikke minst, å formidle livsviktige perspektiver som
kan være med å forme en helt nødvendig debatt om de endringer vi
må gjøre for å redde sivilisasjonen og kloden slik vi kjenner den.
Ketil Magnussen, Oslo Dokumentarkino
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Oslo Dokumentarkino 2012
en alternativ mediekanal

Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer
inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene. Vi tar opp sosiale
og politiske temaer vi mener er viktige og som ikke får nok oppmerksomhet i andre mediekanaler og inviterer relevante personer til å
kommentere og diskutere de problemstillingene vi tar opp.
Den aktuelle dokumentarfilmen er det viktigste alternative mediet for
informasjon om og perspektiver på samfunnet og verden rundt oss.
I 2012 har Oslo Dokumentarkino fokusert på de krisene verden står
overfor og på forholdet mellom Vestens nedgang og Kinas vekst og
spekulert på om dette er slutten på Vestens imperium i verden. Vi
har også hatt fokus på nyhetsmedia og makten store selskaper har
til å definere virkeligheten, på matproduksjon og på forholdene for
fattige bønder i verden i kampen mot multinasjonale selskaper som
Monsanto som ønsker å eie frøene de sår og binde dem i et evig kundeforhold, og på konfliktområder i verden.
Under festivalen Human Rights Human Wrongs var fokus på forholdene for papirløse flyktninger, på ikke-vold som strategisk våpen i
konflikt, på næringsliv og menneskerettigheter og på forholdet mellom
forsoning og rettferdighet i samfunn som prøver å finne overgangen
fra en krigssituasjon til fred.
Den aktuelle dokumentarfilmen er et ekstremt viktig tilskudd til informasjonsjungelen, både på grunn av temaene som tas opp og måten
innholdet formidles på. Dokumentarfilmer tar opp temaer som ofte
ikke får plass i tradisjonelle nyhetskanaler. Film kan formidle informasjon og perspektiver på en annen måte enn tekst klarer å gjøre, og
når av og til lettere fram til mennesker enn lange artikler i aviser og
magasiner. Å se film sammen på en kino skaper et godt utgangspunkt
for en deltakende diskusjon. Filmene engasjerer og provoserer og
man får et felles utgangspunkt for diskusjonen etterpå. Uavhengige
dokumentarfilmer er ofte tydeligere 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 2012 arrangert 41 filmvisninger. Det har
vært 19 enkeltstående arrangementer i tillegg til filmfestivalen Human Rights Human Wrongs (5 dager med 20 filmvisninger). Vi har vist
30 forskjellige filmer fra 14 land. Vi har hatt 64 forskjellige gjester fra
11 land med på diskusjoner.
Bilder som ikke er kreditert er tatt av Ketil Magnussen eller Stian Bragtvedt.
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Foto: Caroline Hargreaves.

Foto: Caroline Hargreaves.

Filmene vi har vist er fra Norge, USA, Sverige, Storbritannia, Palestina, Spania, Nederland, Tyskland, Kina, Guatemala, Sveits, Frankrike,
Israel og Kypros. Gjestene har vært fra Norge, USA, Storbritannia, Sri
Lanka, Afghanistan, Aserbadsjan, Sør-Afrika, Frankrike, Nederland,
Kypros og Sverige.
Visningssteder
Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset,
Vika Kino, Cinemateket, Doga (Norsk Design og Arkitektursenter) og
UKS (Unge Kunstneres Samfund).
Publikum
Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. Antallet varierer
svært mye fra arrangement til arrangement avhengig av tema og
film, men gjennomsnittet ligger hvert år på ca 90 personer pr arrangement. Maks publikumsantall på Parkteatret er 150 sittende. Maks
antall publikum i Wergelandsalen på Litteraturhuset er 110 sittende
(ved filmvisning), mens maks antall publikum på Vika Kino sal 1 er
400 og sal 2 er 190.
Human Rights Human Wrongs Film Festival
7 - 12 februar arrangerte vi filmfestivalen Human Rights Human
Wrongs for fjerde gang. Festivalen var i 2012 et samarbeid med
Menneskerettighetshuset i Oslo og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Festivalen bringer sammen norske og internasjonale
filmer og gjester for å diskutere viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetsarbeid.
Samfunnsdebatt
Vi har arrangert 27 diskusjoner før eller etter filmvisninger og/eller
introduksjon til filmene med rom for spørsmål fra/diskusjon med
publikum. Erfaringen viser at folk foretrekker arrangementer der filmene blir diskutert og der man selv kan delta i diskusjonen.
Samarbeid
Oslo Dokumentarkino har i 2012 samarbeidet med PRIO, FN-sambandet, Klassekampen, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Utenriksdepartementet, Blå Oktober, Ny Tid, Amnesty International, Oslo Kino, Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF),
Palestinakomiteen i Oslo, Cinemateket, Moloch filmklubb, UKS, Globaliseringskonferansen, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
og Menneskerettighetshuset i Oslo (Human Rights House Foundation,
Den norske Helsingforskomite, Den norske Burmakomite,
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Food First Information and Action Network, Fellesrådet for Afrika og
Health and Human Rights Info).
Oslo Dokumentarkino har i 2012 også satt opp deler av dokumentarfilmprogrammet for Nordkapp Filmfestival. Oslo Dokumentarkino bidro
med filmene 5 Broken Cameras, Raising Resistance og The Redemption of General Butt Naked og Ketil Magnussen presenterte filmene
og ledet en av debattene i Honningsvåg.
Ressurser
Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2012 i hovedsak vært
planlagt, organisert og gjennomført av Ketil Magnussen og Jonathan
Borge Lie, ofte i samarbeid med eksterne partnere.
Finansiering
Hovedfinansieringen for Oslo Dokumentarkino i 2012 har kommet fra
Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt
Fritt Ord, LO, Stiftelsen Ship-Ring, Fredskorpset, Friends Fair Trade,
Amnesty International, Klassekampen, British Council, Ny Tid, Nobels
Fredssenter, Norsk senter for menneskerettigheter, Human-Etisk
forbund, IXD, PRIO, Norsk ressurssenter for fredsbygging, Amnesty
International, Norsk Filmforbund Restaurant Victor og Le Monde
Diplomatique støttet 2012-utgaven av filmfestivalen Human Rights
Human Wrongs.

Foto: Alexis Podgorny

Oslo Dokumentarkino har også tjent inn penger på oppdrag for andre
organisasjoner/institusjoner. Inntektene har gått til å dekke utgifter til
egne publikumsarrangementer.
Historie (Mye dokumentarfilm og debatt for små ressurser)
Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 av Ketil Magnussen som en
reaksjon på at det var så lite tilgang til aktuelle dokumentarfilmer i
Oslo. Siden starten har vi vist over 600 filmer*. De fleste arrangementene har foregått på Parkteatret, Litteraturhuset og Vika Kino men
også andre steder har vært brukt. I løpet av ti år har Oslo Dokumentarkino bygget opp rykte for å ta opp viktige problemstillinger med
gode filmer og interessante debatter.

* Som en sammenligning kan det nevnes at festivalen HotDocs i Toronto, Canada (Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival - www.hotdocs.ca) på
sine første 20 år (1993 - 2013) har vist 2242 filmer. HotDocs har en fast fulltids stab på over 30 personer og en stab i perioden før og under selve festivalen på ca 800 (inkludert frivillige). I løpet av festivalens ti første år hadde de vist 711 filmer. Denne sammenligningen viser at Oslo Dokumentarkino får
til svært mye med små ressurser.
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Alle foto over: Tom Henning Bratlie
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Foto over: Tom Henning Bratlie
Festivalutstilling på
Kunstplass 5
(Olaf Ryes plass 5) Utstillingen varte fra 4. til 12.
februar og tok opp temaer
fra festivalen med bilder fra
konsekvensene av kyniske
gruveselskapers virksomhet i Guatemala og et
kunstprosjekt kalt Diaspora
av en egyptisk -amerikansk
kunstner. På galleriet var det
også visning av filmer, bl.a.
filmen Tahrir om revolusjonen i Egypt.
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Fra tirsdag 7. til søndag 12. februar gikk
den fjerde Human Rights Human
Wrongs-festivalen av stabelen.
13 filmer, 20 visninger og 15 diskusjoner/samtaler med
forskjellige perspektiver på de fire hovedtemaene i festivalen:
Status: Illegal, Ikke-voldelige revolusjoner, Næringsliv og
menneskerettigheter og Forsoning VS rettferdighet.
Spesialvisning av How to Start a Revolution, tirsdag 7 februar,
Vika Kino, sal 1.

Spesialvisning: How to Start a Revolution og møte med Gene Sharp

(Ruaridh Arrow, Storbritannia 2011, 85 min) - Vika Kino. I samarbeid med NOREF, PRIO og Amnesty.

Festivalen 2012 inviterte Gene Sharp som hovedgjest for å snakke
om sitt arbeid med ikke-voldsstrategi som våpen mot autoritære
regimer. Gene Sharp er idag verdens fremste ikke-voldstenker. Han
er først og fremst opptatt av at ikke-vold er en strategi som fungerer
mer effektivt enn voldelig opprør men at det må planlegges og gjennomføres med minst like stor presisjon og organisering som militær
motstand.
Ansikt til ansikt med undertrykkende regimer og deres ofte overveldende voldsapparat kan protestene bare lykkes om man avstår fra
vold, og heller bruker metoder der man ikke er underlegen motstanderen. Man må stikke hull på befolkningens underkastelse og bygge
brede allianser, helst også med folk innen maktapparatet. Nyere
forskning på konflikter gir støtte til det Sharp har hevdet i flere tiår;
protestbevegelser som disiplinert benytter seg av ikke-voldsmetoder
lykkes bedre enn de som tyr til våpen og skaper en eskalering av
voldsnivået.
Gene Sharp har et forhold til Norge fra tidligere. På slutten av 1950tallet bodde og jobbet han i Oslo. Han lot seg inspirere av historien
om den norske ikke-voldelige motstanden mot tysk okkupasjon under
den 2. verdenskrig og spesielt av lærernes aksjon som han hevder var
langt mer betydningsfull i bekjempelsen av Quisling-regimet og okkupasjonen enn den har fått anerkjennelse for. Det var antagelig Sharps
fortid i Oslo som gjorde at han tok imot invitasjonen fra festivalen. Før
besøket til HRHW-festivalen hadde han nemlig ikke reist ut av USA på
5 år, pga sin alder. Alle som var kom for å høre Sharp på festivalen
fikk imidlertid bevist at alderen ikke på noen måte har påvirket hodet.

Gene Sharp mottar stående applaus fra over 400 publikumere
etter visningen av How to Start a Revolution. Foto: Tom Henning
Bratlie.

Steve Crawshaw (Amnesty Int), Gene Sharp og Jamila Raqib
(Executive Director for The Albert Einstein Institution og medarbeider av Sharp). Foto: Tom Henning Bratlie.

Filmen How to Start a Revolution av Ruaridh Arrow ble vist som en
spesialvisning tirsdag 7. februar i den største salen på Vika Kino. Stor
oppmerksomhet i aviser og TV gjorde at publikum nesten, og ironisk
nok, sloss om de siste billettene. Salen med 400 plasser var tettpakket og kinoen tillot også at noen få sto og satt i trappene i salen.
Visningen ble innledet av et innlegg av Nils Petter Gleditsch fra PRIO
og regissør Ruaridh Arrow fra Storbritannia. Etter visningen mottok
Sharp stående applaus før han hadde en samtale med Steve Crawshaw fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og med publikum. Seansen var en sterk opplevelse, både intellektuelt og emosjonelt, noe reaksjonene vi mottok etterpå fra publikum bekreftet.

En av Gene Sharps bøker From Dictatorship to Democracy
som har fått mye av æren for flere ikke-voldelige oppstanders
suksess og som på nytt ble kjent under den arabiske våren, da
flere egyptiske organisatorer uttalte at boken hadde vært svært
viktig for dem. Boken har vært og er fremdeles forbudt i en
rekke land, deriblant Iran.

Festivalen 2012 ble arrangert i samarbeid med:
Menneskerettighetshuset i oslo og oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Festivalen ble støttet av/samarbeidet med: institusjonen fritt ord, Stiftelsen ship-ring, Lo int. avd, british council, fn-sambandet,
ixd, norsk ressurssenter for fredsbygging (noref), klassekampen, norsk filmforbund, fredskorpset, ny tid, prio, human-etisk
forbund, nobels fredssenter, friends fair trade, norsk senter for menneskerettigheter Uio, amnesty international, restaurant
victor, le monde diplomatique, forum for utvikling og miljø og kunstplass 5.
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Tirsdag 13.
Onsdag
8. februar
april 19.00, Parkteatret
Åpningsfilm:
5 Broken Cameras
Film og diskusjon

Film: When
the Mountain
meets
it’s shadAt
Åpningstale
og innledning
til filmen ved
Kjell Magne
Bondevik
etus, omnis dolenis abo. Nem vellanti

Musikk ved Bugge Wesseltoft og brødrene Issa og Abderraullignat volores et que pelist prereiunt.
him Tobi

Tatem quati re nempore pudamusti dolu

Sted: Parkteatret

Åpningsfilm
Den offisielle åpningsfilmen for festivalen var den palestinsk-israelske filmen 5 Broken Cameras av Emad Burnat og Guy Davidi.
(Emad Burnat og Guy Davidi, Palestina/Israel 2011, 90 min) - Parkteatret

5 Broken Cameras er en fortelling fra innsiden om den israelske
okkupasjonen og hva muren som Israel bygger på palestinsk jord for å
stenge palestinere inne gjør med folk som bor der.
Emad Burnat er palestinsk familifar som eier noe land med oliventrær. Muren truer med å skille landsbyen Bil’in fra jordområdene folk
dyrker, og dessuten gjøre all mulig reise inn og ut av landsbyen langt
vanskeligere. Emad begynner å filme de ikke-voldelige protestene
i Bil’in som gjennomføres hver eneste fredag fra starten av 2005.
Svært ofte møtes protestene av vold og tåregass av israelske soldater.
Som vi ser direkte i filmen ender det også av og til med at demonstranter blir skutt og drept. Demonstrasjonene i Bil’in har blitt godt
kjente internasjonalt og folk fra mange forskjellige land, inkludert Israel, reiser til Bil’in for å delta og vise sin solidaritet med innbyggerne.
Filmen gir et sterkt emosjonelt inntrykk av hvordan det føles å bo i det
okkuperte Vestbredden og være utsatt for Israels pågående undertrykkelse, den sterke begrensningen av muligheten til å reise og et
stadig ekspanderende tyveri av land. På samme tid gir filmen også
verdifull innsikt i hvordan okkupasjonen faktisk foregår, fra dag til
dag.
Etterhvert som Emad fortsetter å filme blir det ene kameraet etter det
andre ødelagt som resultat av sammenstøt mellom demonstrantene
og israelske soldater, i ett tilfelle redder kameraet Emad fra å bli truffet av en kule skutt av en israelsk soldat mens han filmer. Kulen blir
sittende fast i kameraet, centimeter fra Emads ansikt.

When the Mountain meets it’s shadow

When the Mountain meets it’s shadow

Kjell Magne Bondevik innledet til åpningsfilmen.

Leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter Kjell Magne
Bondevik innledet til filmen.
Bugge Wesseltoft spilte sammen med brødrene Issa og Abderrahim
Tobi etter filmen.
When the Mountain meets it’s shadow

Bugge Wesseltoft spilte sammen med brødrene Issa og Abderrahim Tobi etter filmen. Begge foto over: Tom Henning Bratlie.
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Torsdag 9. februar
Tema: Status illegal
Filmer: Imagining Emanuel, The Exodus of the Rohingyas,
Special Flight og Silenced Voices
Sted: Parkteatret, Vika Kino og Westerdals skole

Tema: Status illegal
Rohingyaene i Burma ble gjort statsløse av militærjuntaen i 1982. De
hører ikke til noe sted og har ingen rettigheter i noe samfunn.
Papirløse flyktninger i Norge lever under samme vilkår. De kalles
”illegale” men hvordan kan et menneske være ”illegalt”? Et av
spørsmålene vi stilte denne dagen var om folk flest er klar over hvor
mange mennesker som oppholder seg i Norge som er nektet de mest
fundamentale menneskerettigheter.

Diskusjon med publikum etter filmen Imagining Emanuel

Ingen er illegal! / No one is illegal!
Program:
12:00: Skolevisning av Imagining Emanuel
(Thomas Østbye, Norge 2011, 52 min) - Parkteatret

Emanuel hevder han flyktet fra krigen i Sierra Leone. Han kom bort fra
familien sin, kløv ombord i et lasteskip som blindpassasjer og havnet
i Norge. Norske myndigheter hevder han lyver og at han kommer fra
Ghana, men ghanesiske myndigheter benekter dette og vil ikke ta han
imot. Emanuel har ikke midler til å reise noe sted på egen hånd og
har blitt sittende fast i et slags limbo i Norge. Han kan ikke jobbe eller
gå på skole og får ingen hjelp.

Diskusjon om Rohingyaenes situasjon i Burma.

Møte med regissør Thomas Østbye og hovedpersonen filmen; Emanuel, som lever som papirløs i Oslo.
16:00: The Exodus of the Rohingyas

(Javier Gomez Serrano, Spania 2010, 26 min) - Parkteatret

Rohingyaene i Burma lever som flyktninger i eget land, uten noen
offisiell status. Debatt etter filmen med Tun Khin, president for den
burmesiske Rohingyaorganisasjonen, etablert i Storbritannia, Johan
Meyer (Direktør for flyktningepolitikk i Utenriksdepartementet), Erik
Abild (Flyktningehjelpen) og Kristian Stokke (Universitetet i Oslo og
NUPI)

Diskusjon om papirløses situasjon i Norge.

18:00: Debatt om papirløses situasjon i Norge:
Menneskerettigheter; ikke for alle?
- Parkteatret

Med Pål Lønseth (statssekretær i Justisdepartementet), Rune Berglund Steen (kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk senter) og Cecilie Schjatvet (Den internasjonale juristkommisjonen). Ordstyrer: Berit
Lindeman (informasjonsansvarlig i Den norske Helsingforskomité).

Pål Lønseth, Cecilie Schjatvet og Rune Berglund Steen.
Foto: Tom Henning Bratlie.
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Torsdag 9. februar
Tema: Status: Illegal
Filmer: Imagining Emanuel, The Exodus of the Rohingyas,
Special Flight og Silenced Voices
Sted: Parkteatret, Vika Kino og Westerdals skole

18:00: Spesialvisning: Silenced Voices - Tales of Sri Lankan Journalists in Exile
(Beate Arnestad, Norge 2012, 60 min) - Vika Kino. I samarbeid med Fritt Ord.

Silenced Voices er en film om ytringsfrihet. Filmen er fortalt som et
personlig møte med sri lankesiske journalister i eksil. Journalistene
har måttet flykte pga overhengende fare for eget liv fordi de har etterforsket og avslørt krigsforbrytelser, korrupsjon og massakrer i hjemlandet, forbrytelser begått av deres egen regjering.
Samtale etter filmvisningen med Bashana Abeywardane (journalist fra
Sri Lanka, nå i eksil), Frances Harrison (som jobber med en bok om
krigen på Sri Lanka og er tidligere BBC-korrespondent på Sri Lanka)
og Beate Arnestad (filmskaper). Ordstyrer Sverre Tom Radøy (NRK).

Tamiler i flyktningeleir på Sri Lanka etter krigen.

19:00: Imagining Emanuel
(Thomas Østbye, Norge 2011, 52 min) - Parkteatret

Emanuel hevder han flyktet fra krigen i Sierra Leone. Han kom bort fra
familien sin, kløv ombord i et lasteskip som blindpassasjer og havnet
i Norge. Norske myndigheter hevder han lyver og at han kommer fra
Ghana, men ghanesiske myndigheter benekter dette og vil ikke ta han
imot. Emanuel har ikke midler til å reise noe sted på egen hånd og
har blitt sittende fast i et slags limbo i Norge. Han kan ikke jobbe eller
gå på skole og får ingen hjelp.

Diskusjon etter visningen av Silenced Voices. Foto T.H. Bratlie.

21:00: Special Flight
(Fernand Melgar, Sveits 2011, 100 min) - Parkteatret

Special Flight er en meget sterk film om livet for flyktninger som venter på å bli tvangssendt ut av Sveits.
Hvert år anholdes og fengsles tusenvis av mennesker i Sveits uten
tiltale og dom fordi de oppholder seg i landet uten gyldig oppholdstillatelse. De kan holdes i opp til 18 måneder før de blir deportert. De
som nekter å reise blir satt i håndjern og satt på et fly med tvang.
Special Flight, som Fernand Melgars forrige film The Fortress (vist på
festivalen i 2010) er en film som kommer ”under huden” på systemet
og viser oss hvor lett det er å dehumanisere andre og dermed nekte
dem fundamentale menneskerettigheter.

Foto: Tom Henning Bratlie.

Parallelt arrangement på Westerdals skole (film og tv-linje):
Visning av filmen How to Start a Revolution og samtale med Gene
Sharp, Jamila Raqib og Ruaridh Arrow, ledet av Kristian Berg Harpviken (direktør ved Institutt for fredsforskning, PRIO).
Fra filmen Special Flight.
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Fredag 10. februar
Tema: Ikke-voldelige revolusjoner
+ Filmseminar
Filmer: 5 Broken Cameras, How to Start a Revolution,
Shouting in the Dark
Sted: Parkteatret og Litteraturhuset

Tema: Ikke-voldelige revolusjoner
09:30 - 15:30: Filmmakers/Changemakers
Filmseminar - Litteraturhuset

Dokumentarfilmer kan være et svært nyttig verktøy for å skape endring. På filmseminaret stilte norske og internasjonale dokumentarfilmskapere opp for å snakke om sitt arbeid med film som har påvirkning.
Gjester/talere: Jawed Taiman fra Afghanistan (Addicted in Afghanistan), Rob Lemkin fra Storbritannia (Enemies of the People),
Margreth Olin fra Norge (Dei mjuke hendene mm), Thomas Østbye fra
Norge (Imagining Emanuel) og Ruaridh Arrow fra Storbritannia (How to
Start a Revolution). Ordstyrer: Sverre Pedersen, leder i Filmforbundet.

Fra filmseminaret Filmmakers/Changemakers

12:00: Skolevisning av 5 Broken Cameras
(Emad Burnat og Guy Davidi, Palestina/Israel 2011, 90 min) - Parkteatret

Introduksjon ved Lars Gule (post-doktor ved Høgskolen i Oslo og aktiv
samfunnsdebattant).
15:00: How to Start a Revolution
(Ruaridh Arrow, Storbritannia 2011, 85 min) - Parkteatret

Visning av filmen etterfulgt av en samtale med Gene Sharp og Jamila
Raqib ledet av Kristian Berg Harpviken (direktør ved Institutt for fredsforskning, PRIO).

Fra filmen How to Start a Revolution.

18:30: Debatt: Non-violence and the Arab Uprising
- Parkteatret

Debatt om ikke-vold i den arabiske våren og hvilken lærdom som
eventuelt ligger i dette for andre land i Europa og Midtøsten som sliter
med brutale, undertrykkende regimer, som Aserbadsjan, Hviterussland, Syria, Jemen og Bahrain.
Deltakere: Rasul Jafarov (Human Rights Club, Aserbadsjan), Jamila
Raqib (The Albert Einstein Institution) og Trond Botnen (uavhengig ekspert på ikke-voldelig konfliktløsning). Ordstyrer: Rohan A. Jayasekera
(Index on Censorship, Storbritannia)

Debatt om ikke-vold og den arabiske våren og betydningen for
andre opposisjonsbevegelser i Europa og Midtøsten.

19:30: Shouting in the Dark
(May Ying Welsh, Qatar 2011, 51 min) - Parkteatret

Filmen Shouting in the Dark ble tatt opp i hemmelighet i Bahrain
over tre måneder i 2011. Filmen viser et folk som trosser frykt og
undertrykkelse og sloss for sine rettigheter, men blir brutalt slått ned.
Bahrain har vært et av de mindre synlige land i den arabiske våren.

Fra filmen Shouting in the Dark.
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Lørdag 11. februar
Tema: Næringsliv og menneskerettigheter
Filmer: El Oro o La Vida, The Norwegian Solution og Testament of Tebaran
Sted: Parkteatret

Tema: Næringsliv og menneskerettigheter
13:00: El Oro o La Vida (Gullet eller livet)
(Álvaro Revenga, Guatemala 2011, 57 min) - Parkteatret

Store gruveselskaper fester grepet i Mellom-Amerika og det canadiske selskapet Goldcorp er det raskest voksende selskapet i regionen.
De skyr ingen midler for å øke sin profitt. I løpet av de siste årene har
deres virksomhet ført til forurensing (bl.a. arsenikk i drikkevannet),
sykdom, død og en kriminalisering av sosial protest. El Oro o La Vida
er en godt laget og svært viktig film. Det norske oljefondet (Statens
pensjonsfond utland) eier aksjer i Goldcorp og flere andre gruveselskaper som opererer i Mellom-Amerika. Norske investeringer er
dermed med på ødelegge lokalsamfunn og verdifulle naturressurser.

Fra filmen El Oro o La Vida.

Lina Sjaavik innledet til filmen. Hun arbeidet for Kirkens Nødhjelp i
Guatemala i 2011.
15:00: Norsk våpeneksport
Debatt - Parkteatret

Norge er verdens største våpeneksportør hvis vi måler det mot antall
mennesker i landet. Også i rene tall kommer Norge høyt opp på listen
over de største våpeneksportørene i verden. På tross av strenge
regler for våpeneksport så ender også norske våpen og ammunisjon
opp i land der det er indre og/eller ytre konflikter. Det er derfor umulig
å garantere at norske våpen ikke blir brukt til brudd på internasjonal
lov og på menneskerettighetene.
Andrew Feinstein, tidligere parlamentsmedlem for ANC i Sør-Afrika,
idag en av verdens fremste eksperter på internasjonal våpenhandel,
innledet til debatten. Hans siste bok har tittelen: The Shadow World:
Inside the Global Arms Trade. I debatten deltok Sturla Henriksbø
(Sentralstyremedlem i KrF) og Ida Thomassen (tidligere leder av Changemaker, nå rådgiver i Kirkens Nødhjelp). Ordstyrer var Knut Hjelleseth (rådgiver i RORG).
16:00 The Norwegian Solution
(Emil Trier, Norge 2009, 33 min) - Parkteatret

Emil Triers film gir oss et unikt innblikk i livet på Nammo ammunisjonsfabrikk på Raufoss og menneskene som jobber der. Dette er en
lavmælt film som ikke gir noen overtydelige konklusjoner men overlater til seeren å gjøre sine refleksjoner. Etter innledningen til Andrew
Feinstein og den påfølgende debatten gjorde filmen et sterkt inntrykk
på publikum.

14

Rapport 2012 | www.dokumentarkino.no

Andrew Feinstein

Lørdag 11. februar
Tema: Næringsliv og menneskerettigheter
Filmer: El Oro o La Vida, The Norwegian Solution og Testament of Tebaran
Sted: Parkteatret

18:30: Regnskogen og Statens pensjonsfond utland
Debatt - Parkteatret

Den norske regjeringen støtter prosjekter som bevarer regnskog. På
samme tid investerer pensjonsfondet (oljefondet) i blant annet palmeoljeplantasjer og andre prosjekter som er med på å skade regnskog.
Kan norske myndigheter stå inne for denne dobbeltheten og sjekker
egentlig pensjonsfondet om de holder seg innenfor de etiske retningslinjene?
Debatt med Vemund Olsen (politisk rådgiver i Regnskogsfondet med
spesielt fokus på pensjonsfondets investeringer), Ola Mestad (professor dr. juris ved Senter for europarett og leder for etikkrådet) og Anja
Lyngsmark (kampanjekoordinator for Regnskogsfondet og leder for
kampanjen ”Ikke spis regnskogen”). Ordstyrer var Kristoffer Rønneberg (utenriksreporter i Aftenposten som har skrevet mye om pensjonsfondets investeringer og etiske utfordringer).

When the Mountain meets it’s shadow

19:30: Testament of Tebaran
(Mattias Klum, Sverige 2011, 50 min) - Parkteatret

Regnskogen på Borneo dør. Urbefolkning, tusenvis av plantearter og
en rekke dyrearter kjemper for overlevelse mot hogst, dambygging og
en raskt ekspanderende palmeoljeindustri. Filmen Testament of Tebaran er et sterkt vitnesbyrd om de brutale konsekvensene av avskoging
på Borneo. Tebaran er en av en utdøende nomadestamme på Borneo.
Han er ettersøkt av myndighetene for sitt arbeid for å bevare regnskogen. Dette er både en vakker, trist og interessant film.

Debatt om norsk våpeneksport med Knut Hjelleseth (ordstyrer),
Andrew Feinstein, Sturla Henriksbø og Ida Thomassen.

Fra Testament of Tebaran
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Søndag 12. februar
Tema: Forsoning VS rettferdighet
Filmer: Granito - How to Nail a Dictator, Reunion, The Redemption of General Butt Naked.

Sted: Parkteatret

Tema: Forsoning VS rettferdighet
13:00: Granito - How to Nail a Dictator
(Pamela Yates, USA 2011, 80 min) - Parkteatret

I 1982 lagde Pamela Yates, som ung filmskaper, filmen When the
Mountains Tremble, om borgerkrigen som pågikk i Guatemala og
om massakrene på sivilbefolkningen. 25 år senere blir filmen hennes trukket fram som materiale i rettsaken mot tidligere general og
diktator Efraín Ríos Montt, som hun intervjuet i filmen. Pamela tar opp
kameraet og lager en film om den pågående etterforskningen mot
Ríos Montt, og den rollen hennes egen film spiller i saken.
14:30: Debatt: Er det mulig å skape rettferdighet i Guatemala?
Guatemalas 40 år lange borgerkrig med enorme overgrep mot sivilbefolkningen og et manglende rettsoppgjør i etterkant er et skremmende eksempel på at det går an å slippe unna med forbrytelser på
høyde med folkemord. Er det mulig å skape rettferdighet i Guatemala
og har det manglende rettsoppgjøret noe av skylden for den negative
sosiale utviklingen landet er i, med mye kriminalitet og et eskalerende
voldsnivå?

Fra Granito - How to Nail a Dictator

Beate Thoresen, Stener Ekern og Petter Skauen på Parkteatret.
Foto: T.H. Bratlie

Diskusjon med Stener Ekern (Norsk senter for menneskerettigheter),
Beate Thoresen (Norsk folkehjelp) og Petter Skauen (Kirkens Nødhjelp). Ordstyrer: Ketil Magnussen (Oslo Dokumentarkino).
17:00: Reunion
(Jon Haukeland, Norge 2011, 72 min) - Parkteatret

En gruppe serbiske og albanske studenter fra Kosovo møttes i 1999
for å snakke sammen mens spenningen mellom de to folkegruppene
var på sitt mest intense. Ti dager senere startet NATO bombingen. Ti
år senere møtes de igjen. Er det mulig å se forbi hatet og forsøke å
forstå den andre sidens forståelse av konflikten? Jon Haukeland var
tilstede både i 1999 og i 2010 og filmet møtene som ble ledet av Steinar Bryn fra Nansenskolen. Samtale etter filmen med Jon Haukeland
og Steinar Bryn. Ordstyrer: Ketil Magnussen (Oslo Dokumentarkino)

Steinar Bryn og Jon Haukeland på Parkteatret. Foto: T.H. Bratlie

20:00: The Redemption of General Butt Naked
Daniele Anastasion og Eric Strauss, USA 2011, 85 min) - Parkteatret

Filmen følger Joshua Milton Blahyi også kjent som ”General Butt
Naked”. Blahyi er en tidligere svært brutal krigsherre i Liberia som nå
har gjenskapt seg selv som kristen evanglisk predikant som søker tilgivelse for sine tidligere synder. Et problematisk og forstyrrende møte
med problemstillingen; hva er viktigst: Forsoning eller rettferdighet?
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Fra The Redemption of General Butt Naked

Søndag 12. februar
Tema: Høydepunkter
Filmer: The Redemption of General Butt Naked, Silenced
Voices, 5 Broken Cameras, Special Flight

Sted: Litteraturhuset

Høydepunkter fra festivalen (reprise):
12:00: The Redemption of General Butt Naked
Daniele Anastasion og Eric Strauss, USA 2011, 85 min) - Litteraturhuset

14:00: Silenced Voices - Tales of Sri Lankan Journalists in Exile
(Beate Arnestad, Norge 2012, 60 min) - Litteraturhuset

16:00: 5 Broken Cameras
(Emad Burnat og Guy Davidi, Palestina/Israel 2011, 90 min) - Litteraturhuset
Fra 5 Broken Cameras

18:00: Special Flight
(Fernand Melgar, Sveits 2011, 100 min) - Litteraturhuset

Foto: Tom Henning Bratlie
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Foto: Tom Henning Bratlie
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Foto: Tom Henning Bratlie og Ketil Magnussen

Festivalen 2012 ble arrangert i samarbeid med:
Menneskerettighetshuset i oslo og oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Festivalen ble støttet av/samarbeidet med: institusjonen fritt ord, Stiftelsen ship-ring, Lo int. avd, british council, fn-sambandet,
ixd, norsk ressurssenter for fredsbygging (noref), klassekampen, norsk filmforbund, fredskorpset, ny tid, prio, human-etisk
forbund, nobels fredssenter, friends fair trade, norsk senter for menneskerettigheter Uio, amnesty international, restaurant
victor, le monde diplomatique, forum for utvikling og miljø og kunstplass 5.
www.dokumentarkino.no | Rapport 2012
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Program 2012

Foto: Tom Henning Bratlie
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Tirsdag 28. februar kl. 19:00:

India: Er genmodifisert jordbruk
veien ut av fattigdom?
Monsanto hevder at genmodifisert jordbruk er veien ut av fattigdom
for småbønder i utviklingsland, mens det for mange istedet blir veien
inn i et gjeldsslaveri.

Film og diskusjon på Litteraturhuset

Film: Bitter Seeds

Micha Peled, USA 2011, 90 min
Gjester: Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet,
Kenneth Bo Nielsen, stipendiat ved Senter for utvikling og
miljø og Geir Heierstad førstelektor ved UiO, Institutt for
kulturstudier og orientalske språk.

India er en framvoksende stormakt i verden. Samtidig lever enormt
mange indere i fattigdom. Multinasjonale selskaper som Monsanto
hevder genmodifiserte frø (GMO) er løsningen for Indias millioner av
småbønder. Kritikere hevder Monsanto monopoliserer indisk jordbruk
og at småbøndene blir trukket inn i et spill i en global økonomi som
de er dømt til å tape. Hvilke følger har genmodifiserte frø for indiske
bønder? Er India en stormakt, et utviklingsland eller begge deler?
I diskusjonen før filmen prøvde vi å gi noen perspektiver på disse
spørsmålene.
Hver halvtime tar en indisk bonde livet av seg fordi han ikke klarer å
forsørge familien sin. Mange knytter denne forferdelige selvmordsbølgen til at bøndene er blitt avhengige av store selskapers forsyning av
genmodifiserte frø. Hvert år må de kjøpe nye frø, de kan ikke samle
frø fra egen avling. Dette betyr at de må ta opp lån med pant i den
eiendommen de har og hvis de ikke får full uttelling av avlingen mister
de jorda.
Monsanto er det desidert største selskapet i verden som driver med
genmodifiserte frø. Indiske bomullsbønder har blitt overtalt til å gå
over til GMO og Monsantos teknologi er den som benyttes nesten
overalt. 90% av indiske bomullsbønder betaler nå en royalty til
Monsanto fordi de hvert år må kjøpe nye frø. De ble lovet en tryggere
avling og økende avkastning, men genmodifiserte frø er ikke løsningen.
Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet, Kenneth Bo Nielsen,
stipendiat ved Senter for utvikling og miljø og Geir Heierstad førstelektor ved UiO, Institutt for kulturstudier og orientalske språk diskuterte
filmen. Ordstyrer var Stian Bragtvedt fra FN-sambandet.
Filmen Bitter Seeds følger bomullsbonden Ram Krishna gjennom et
år. Han låner penger fordi han må kjøpe genmodifiserte frø fordi noe
annet finnes ikke, og ettersom banken ikke vil låne ut må han gå til
lånehaier som krever høyere rente. Hvert år står og faller familiens
overlevelse på om avlingen lykkes i tilstrekkelig grad, for om den ikke
gjør det mister de jorda.

Bell Batta Torheim, Kenneth Bo NIelsen, Geir Heierstad og
Stian Bragtvedt på Litteraturhuset.

Filmen vant Award for Best Green Screen Documentary og Oxfam Global Justice Award på den
internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam i November 2011

I samarbeid med: FN-sambandet
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Onsdag 21 mars kl. 19:00

Jakten på Joseph Kony

Film og diskusjon på Parkteatret

Film: Peace VS Justice

Klaartje Quirijns, Nederland 2011, 65 min

Ikke fullt så enkelt som YouTube-videoen Kony 2012 legger opp til.

Joseph Kony har begått enorme krigsforbrytelser. Utallige mennesker
har blitt drept, voldtatt og lemlestet av Kony og hans soldater. Han
tvangsrekrutterer barn til sin opprørshær og lærer dem opp til å begå
de grusomste handlinger. I mange år har forskjellige regjeringer og
det internasjonale samfunn forsøkt å stoppe Kony, men uten hell,
og man kan stille spørsmål ved om forsøkene har vært helhjertede.
Hæren hans (The Lords Resistance Army, LRA) begynte i Uganda, men
Kony er nå i Den sentralafrikanske republikk og gjør plyndringstokt
inn i Kongo. Det er ingen tvil om at Kony bør hindres i å fortsette sine
krigsforbrytelser.

Gjest: Journalist og forfatter Tomm Kristiansen innledet til
filmen.

Joseph Kony, leder av Lord’s Resistance Army

Videoen Kony 2012 har blitt sett 100 millioner ganger på YouTube og
Vimeo. Organisasjonen bak filmen mener at om bare Joseph Kony blir
kjent nok så vil verdenssamfunnet sørge for at han blir stoppet. De
har lykkes i å gjøre Kony mer kjent, men er løsningen deres fruktbar?
Hvordan skal man isåfall stoppe han? Med å sende inn en amerikansk militær styrke som da vil måtte kjempe mot barnesoldater?
Filmen Peace VS Justice forteller om forsøkene på å arrestere og
stoppe Kony gjennom de siste 15 årene, og gir også et unikt innblikk i
forskjellene i hvordan man ser på løsningen; Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og dermed det internasjonale samfunnet, ønsker
Kony arrestert og tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten. Dette har
de ikke klart og en rekke afrikanske stemmer mener det er viktigere å
lokke Kony ut av jungelen og finne en forhandlingsløsning for å skape
fred enn det er å dømme Kony.
Tomm Kristiansen er journalist og forfatter. Han har bodd mye i
Afrika og vært korrespondent der i to perioder for NRK. Han har også
skrevet flere bøker om Afrika. I perioden 2006-2008 var Kristiansen
kommunikasjonsrådgiver for Sør-Sudans president Salva Kiir, mens
Sør-Sudan forhandlet med Konys hær. Kristiansen innledet til filmen
med å fortelle om sine egne erfaringer og synspunkter på Kony og
hvorfor man så langt har mislykkes i å stoppe han.

Barnesoldat i LRA

Betty Bigombe, tidligere regjeringsmedlem i Uganda som
forsøkte å forhandle med Kony for et tiår siden men ble stoppet
i forsøket av president Musevenis mislykkede militæraksjon.

Tomm Kristiansen
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Onsdag 21 mars kl. 20:30

Kumare

Film på Parkteatret

Film: Kumare

Vikram Gandhi, USA 2011, 84 min

En sann historie om en falsk profet

En morsom og interessant film om folks søken etter en åndelig veiviser og en guru som viser seg å være en svindler.
Svært mange mennesker leter etter noen som kan hjelpe dem å finne
fram i livets labyrinter og mange vender seg mot indisk religiøsitet
og spiritualisme for å finne veiledning. Noen indiske guruer har gjort
store penger på å veilede folk i Vesten med mer eller mindre kryptiske
visdomsord. Vikram Gandhi fra New York ønsket å forstå hva denne
voldsomme populariteten for indiske guruer egentlig er og velger å bli
en guru selv. Han reiser så til Phoenix i Arizona, USA, og skaper seg
sin egen gruppe av følgere som sluker hvert ord han sier. Selv om
Vikram Gandhi gjentatte ganger forteller dem at han er en svindler blir
også dette oppfattet som visdomsord fra en mann med stor selvinnsikt.
Noe av det som gjør filmen god er at Gandhi ikke gjør narr av sine
følgere selv om han lurer dem. Han behandler dem med respekt og
kjærlighet. Han lytter til dem og klarer også å lure inn noen gode råd
når de kommer til han med sine problemer. Alle sammen, bortsett fra
én person, sier de fortsatt er like glad i han og fremdeles ser på han
som en slags guru etter at han avslører at han bare er en vanlig gutt
fra New York.
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Tirsdag 27 mars kl. 19:00

RAISING RESISTANCE

Film og diskusjon på Litteraturhuset

Film: Raising Resistance

Bettina Borgfeld og David Bernet, Tyskland 2011, 84 min

Er verdens småbønder overflødige?

Gjester: Espen Løkeland-Stai er journalist i Dagsavisen
og medforfatter av boka En nasjon av kjøtthuer om norsk
jordbruk. Kathrine Kleveland er leder for Bygdekvinnelaget og
koordinator i Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

Er verdens småbønder overflødige? Bør de finne seg i å havne på
historiens skraphaug og la industrielt, genmodifisert, storskala
jordbruk ta over for å sikre matproduksjonen for en økende verdensbefolkning?

Eller bør de kjempe imot?
Innlegg før filmen med Espen Løkeland-Stai og Kathrine Kleveland.
Filmen Raising Resistance viser konflikten mellom fattige småbønder
i Paraguay og storbønder som tar over enorme landområder for å
dyrke soya. De fleste store plantasjene bruker genmodifiserte planter (GMO) og bruker derfor også store mengder gift som ugress- og
insektmiddel. Dette sørger for effektiv drift med færre ansatte, men
samtidig presser det småbøndene bort fra sine små jordlapper. Alternativet for disse er å flytte inn i slummen rundt storbyene. Men småbøndene vi møter i denne filmen har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
Filmen griper rett inn i hjertet av en global konflikt, og et problemkompleks vi alle er del av. Diskusjonen om hva som er mest effektivt, store eller små enheter, finnes overalt. I tillegg brukes soya fra Sør-Amerika blant annet til fiske- og dyrefor og er mye brukt i Norge.
- Er det nødvendig med et industrialisert jordbruk med intensiv bruk
av GMO for å sikre en tilfredsstillende matproduksjon til en økende
befolkning på verdensbasis?
- 50% av verdens befolkning er bønder. Hva skal de alle sammen
gjøre hvis jordbruket tas over av store enheter som drives med maskinkraft og ikke trenger arbeidere i noen særlig utstrekning, samtidig
som livet som småbonde blir umulig?
Samtale før filmen med:
Espen Løkeland-Stai er journalist i Dagsavisen og medforfatter av
boka En nasjon av kjøtthuer om norsk jordbruk. Han jobber for tiden
med en ny bok om internasjonal matvarehandel.

Kathrine Kleveland på Litteraturhuset.

Kathrine Kleveland er leder for Bygdekvinnelaget og koordinator i
Nettverk for GMO-fri mat og fôr.
Ordstyrer: Ketil Magnussen
Espen Løkeland-Stai på Litteraturhuset.

I samarbeid med: fn-sambandet
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Tirsdag 24. april kl 19:00

THE CRISIS OF CIVILIZATION

Film og diskusjon på Litteraturhuset

Film: The Crisis of Civilization
(Dean Pucket, UK 2011, 77 min.)

Er vår sivilisasjon i krise, og hvordan kan vi finne veien videre mot en
mer bærekraftig framtid?

Gjester: Nafeez Mosaddeq Ahmed (Institute for Policy
Research and Development i Storbritannia), Morten Kinander
(Civita), Helene Bank (Alliansen for velferdsstaten) og
P. Stuart Robinson (Universitetet i Tromsø).

Økonomisk krise, klimakrise, matkrise, energikrise og en økende militarisering i mange samfunn - vår verden synes å støte på grensene
for hvor langt det nåværende systemet kan utvide og utvikle seg uten
å bryte sammen.
Finnes det en løsning innenfor vårt nåværende markedsliberalistiske
paradigme, eller må vi begynne å tenke utenfor ”boksen”?
Filmen The Crisis of Civilization er bygget opp rundt tankene til Nafeez
Mosaddeq Ahmed som leder tenketanken Institute for Policy Research and Development i London.
Nafeez Mosaddeq Ahmed har jobbet mye med studier av terrorisme,
radikalisering, konflikt og massevold. I denne filmen argumenterer
han for at for å forstå de krisene vår sivilisasjon nå står overfor er det
ikke nok å studere hver enkelt krise for seg. Vi må forsøke å se ting i
sammenheng; ta et større overblikk, om vi skal kunne bli i stand til å
finne veien framover.
Filmen er laget av Dean Pucket med animasjoner av Lucca Benney.
Dette er ikke en tradisjonell dokumentar. Regissøren har brukt gamle
arkivklipp og Benneys animasjoner til å illustrere resonnementet i
filmen.
Etter filmen var det en diskusjon der vi hadde invitert et panel for å
kommentere og utfordre Ahmeds argumenter.
Nafeez Mosaddeq Ahmed er leder av tenketanken Institute for Policy
Research and Development i Storbritannia, Morten Kinander er jurist
og filosof og jobber i Civita, Helene Bank er spesialrådgiver ved Alliansen for velferdsstaten og P. Stuart Robinson er førsteamanuensis i
statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Ordstyrer: Ketil Magnussen.

Fra venstre: Helene Bank, Stuart Robinson, Nafeez Mossadeq
Ahmed, Morten Kinander og Ketil Magnussen.

I samarbeid med: FN-sambandet
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Tirsdag 15. mai kl. 19.00,

Roadmap to Apartheid

Film med innledning på Litteraturhuset

Film: Roadmap to Apartheid

(Ana Nogueira, Eron Davidson, USA 2011, 95 min)

Israels apartheid-politikk i de okkuperte områdene

Filmen Roadmap to Apartheid sammenlikner den tidligere apartheidpolitikken/regimet i Sør-Afrika med den nåværende situasjonen
i Palestina. Filmen har som mål å se gjennom retorikken og lage en
faktabasert sammenligning av hva som faktisk er likt og hva som ikke
er det. Filmen tar utgangspunkt i en beskrivelse av apartheidregimets
vekst og fall i Sør-Afrika som en forklaring på hvorfor mange palestinere føler de lever under et apartheid-system i dag.
Øystein Gudim innleder. Han var aktiv i Fellesrådet for Sørlige Afrika
fra 1970-tallet og var leder i årene 1992-1993. Han arbeidet mye
med boikott av Sør-Afrika.

I samarbeid med: palestinakomitéen i oslo
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Gjest: Øystein Gudim

Onsdag 23. mai kl 19:00

Four Horsemen

Film og diskusjon på Parkteatret

Film: Four Horsemen
Ross Ashcroft, UK 2011, 97 min

Nærmer vi oss slutten på det vestlige imperium?
Gjest: Pål Steigan, forfatter av boka Sammenbruddet.

Filmen Four Horsemen peker på flere grunnleggende problemer ved
et økonomisk system som truer med å utslette vår sivilisasjon.
Joseph Stiglitz, Lawrence Wilkerson, Herman Daly, Gillian Tett og 19
andre økonomer, journalister, forfattere, politikere og andre eksperter
deler sine synspunkter på den utviklingen vi er inne i.
Filmen sammenligner vår vestlige sivilisasjon med tidligere imperier
i historien og finner både humoristiske og skremmende paralleller
mellom vår tid og tidligere imperiers undergang.
Konsumentsamfunnet og utbredelsen av et neo-liberalistisk system
har ført oss til et punkt der vi støter på en serie av kriser som både
sammen og hver for seg truer med å få samfunnet slik vi kjenner det
til å bryte sammen.
Pål Steigan, forfatter av boka Sammenbruddet, innledet til filmen.
Skrevet om filmen:
This competently narrated, intelligibly structured and cleverly illustrated film presents its case via a
succession of insights from a group of smart, rational orators. (...)
There are thoughts here of such profundity you might feel the need to reach for the rewind button. I,
for one, have been left substantially enlightened.
- Derek Adams, TimeOut London
Four Horsemen is an important film because it presents a sober picture of what is wrong in a
non-hysterical way and will ignite a debate about what can be done to create a fairer, less dysfunctional world.
- Marcus Chown, New Scientist
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Wednesday September 5, 19:00

JUSTICE FOR SALE

Film and discussion at Cinemateket

Film: Justice for Sale

(Ilse and Femke van Velzen,
The Netherlands 2011, 84 min.)

How effective is the financial support that the international
community offer to the Congolese judicial system? Is justice actually
being served or is this support creating a justice that is for sale?

Guests: Ilse and Femke van Velzen (filmmakers), Torild Skogsholm (CARE) and Niels Jacob Harbitz (ILPI). Moderator: Jean
Paul Marthoz (Committee to Protect Journalists)

Despite the extreme seriousness and scale of sexual violence in
the Democratic Republic of Congo (DRC), very few have been held
responsible for their crimes. Widespread impunity caused by the poor
functioning of the Congolese national justice system (characterised
by corruption, poor legal training, violations of procedures, lack of political will and limited presence of tribunals in rural areas) means that
survivors of rape are seldom able to get their rapists behind bars.
These conditions have caused international NGOs to work to strengthen the justice system by setting up mobile courts. NGOs have
received ample funding for this work to help fight the horrible sexual
crimes that are happening. The film Justice for Sale shows an example of how this effort can have a very bad side effect of corrupting the
courts.
Justice for Sale follows Claudine, a young and courageous lawyer,
in her struggle against injustice and impunity in the DRC. She investigates the case of Masamba, a soldier who was convicted of rape,
and discovers that his trial was corrupt and unfair. He was sentenced
without any clear evidence. In Claudine’s fight to obtain justice she
uncovers a system where the basic principles of law are ignored. Masamba’s trial raises serious questions about some consequences of
the financial support that the international community and NGOs offer
to the Congolese judicial system: NGOs organise and pay for tribunals
to deal with cases of sexual violence, pay the judges and pay lawyers
to represent the victim, but do not usually pay for lawyers to represent
the accused. The result can be an unfair trial.
The film and debate did not put in question the existence, prevalence and gravity of sexual violence in the DRC. On the contrary
this event was meant to provide information and create debate to
strengthen the efforts to fight sexual violence.
Ilse and Femke van Velzen have previously made two films in the Democratic Republic of Congo;
Fighting the Silence from 2007 which focuses on victims of sexual violence, and Weapon of War
from 2009 which portrays military perpetrators of sexual violence.
Torild Skogsholm is the Secretary General of CARE, an international NGO working for women’s rights
in developing countries.
Niels Jacob Harbitz is Senior Advisor at the International Law and Policy Institute.
Moderator: Jean Paul Marthoz, Senior adviser of the Committee to Protect Journalists (NY). He is
former international press director of Human Rights Watch.

I samarbeid med: norwegian peacebuilding resource center (noref) og cinemateket
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Tirsdag 18. september kl 19:00

OKKUPASJONENS JUS!

Film og diskusjon på Litteraturhuset:

Film: The Law in These Parts

(Ra’anan Alexandrowicz & Liran Atzmor, Israel 2011, 89 min)

Hvordan kan Israel forsvare sin juridiske praksis i de okkuperte palestinske områdene? I denne filmen møter du juristene som har skapt
og praktisert okkupasjonens jus.

Gjester: Cecilie Hellestveit (ILPI), Geir Ulfstein (professor i jus,
UiO) og Line Khateeb (tidl. leder for Palestinakomiteen).

The Law in These Parts er en sterk, intens, intelligent og veldig kompleks og interessant film. Her møter vi en rekke framstående israelske
jurister som har vært med på å skape og drive Israels rettsvesen i de
okkuperte områdene. Filmen er bygget opp rundt disse intervjuene,
med innslag av arkivklipp fra gamle rettsaker og fra hendelser på
Vestbredden og Gaza.
Bakteppet er hele tiden den enorme kontrasten mellom påstanden
om at Israel har etablert et rettssystem, og den faktiske realiteten i okkupasjonen: urettferdigheten, brutaliteten og de enorme
menneskelige omkostningene.
- Kan en demokratisk stat okkupere et annet folk og samtidig beholde sin demokratiske legitimitet?
- Er Israels rettssystem på Vestbredden kun en ’hvitvasking’ av okkupasjonen?
- Hvordan kan man forsvare å ha forskjellige lover for mennesker i de samme områdene?
- Hvordan kan man juridisk forsvare bosettingene på okkupert land?

Filmens regissør tar opp disse og mange andre spørsmål, både om
prinsipielle ting og om spesifikke saker som har blitt behandlet i militærdomstoler eller i høyesterett.
Israel er en rettsstat og okkupasjonen er underlagt israelsk høyesterett. Dette betyr at palestinere kan klage inn saker til israelsk høyesterett. Det gjør mange, men selv om de av og til vinner fram har det
sjelden konsekvenser.
At israelsk høyesterett står over militæret i praktiseringen av okkupasjonen ses på som en styrke fra mange israeleres synspunkt, fordi de
da føler at det i det minste er en okkupasjonen underlagt en institusjon med integritet og tillit. En stor fare er imidlertid at den praksisen
som føres kan undergrave Israels rettssystem og samfunnets moral
ettersom okkupasjonen så helt tydelig ikke yter palestinere rettferdighet. Tvert imot blir den påståtte rettsstaten et kynisk argument for å
forsvare en svært brutal og menneskefiendtlig okkupasjon.

Meir Shamgar, pensjonert Brigadegeneral. Generaladvokat for
det israelske militæret (IDF) 1963-1968. Dommer i høyesterett
1975-1995, President i høyesterett 1983-1995.

Diskusjon før filmen med:
Cecilie Hellestveit (International Law and Policy Institute). Cecilie Hellestveit har studet norsk,
internasjonal og islamsk lov. Hun har bodd og forsket i Israel og i flere arabiske land og kjenner
problemstillingene og sakene som filmen tar opp svært godt.
Geir Ulfstein er professor i offentlig og internasjonal rett og har jobbet mye med problemstillinger
som er nært knyttet til de som filmen tar opp.
Line Khateeb har i tilllegg til å ha vært leder for Palestinakomiteen også skrevet en masteroppgave
om Israels politikk overfor palestinere med hensyn til eierskap til landområder.
Ordstyrer: Ketil Magnussen

Dov Shefi, pensjonert brigadegeneral. Juridisk rådgiver West
Bank Military Command 1967-1968, Generaladvokat IDF
1979-1984

I samarbeid med: fn-sambandet
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Tirsdag 18. september kl 19:00

OKKUPASJONENS JUS! (forts)

Film og diskusjon på Litteraturhuset:

Film: The Law in These Parts

(Ra’anan Alexandrowicz & Liran Atzmor, Israel 2011, 89 min)

Hvordan kan Israel forsvare sin juridiske praksis i de okkuperte palestinske områdene? I denne filmen møter du juristene som har skapt
og praktisert okkupasjonens jus.

Gjester: Cecilie Hellestveit, Geir Ulfstein og Line Khateeb

Om filmen
Regissør Ra’anan Alexandrovitcz starter filmen med å reflektere over
dokumentarfilmens, og regissørens, mulighet til å skildre sannhet.
Han gjør dette for å åpne våre tanker for at virkeligheten kan ses på
veldig forskjellige måter. Dette er ikke for å skape noe forsvar for Israels handlinger mot palestinere, men for å skape et rom der man kan
forstå, uten å akseptere eller unnskylde, også svært kyniske perspektiver på verden.
I filmen stiller Ra’anan svært direkte spørsmål til de israelske juristene, både om prinsipielle sider ved okkupasjonen og praktiseringen i
domstolene, og om spesifikke saker de selv har vært delaktige i. Det
som kommer fram er at selv et i utgangspunktet solid rettssystem blir
alvorlig pervertert når det blir stilt overfor en okkupasjon av den type
og lengde som er tilfellet i Palestina.

Abraham Pachter pensjonert oberstløytnant, aktor i militærdomstol 1967-1970

Filmen er delt inn i fem kapitler: 1. Orders and Proclamations,
2. Terrorists and Criminals, 3. Dead Land, 4. Appropriate Solutions og
5. Judge and Enemy
Det første kapitlet starter med å fortelle om hvordan israelske jurister
i flere år før okkupasjonen allerede hadde forberedt dokumenter som
beskriver hvordan et okkupert område skulle administreres rettslig.
På spørsmål forklarer også Meir Shamgar hvorfor det trengtes et eget
lovsystem for de okkuperte områdene. Hvis Israel hadde applisert sitt
eget rettssystem og sine egne lover så hadde dette på den ene siden
betydd at Israel akter å annektere området og på den annen side ville
det tvunget dem til å gi palestinere i de okkuperte områdene statsborgerskap i Israel. Dette var og er ikke ønskelig fra israelsk side.

Alexander Ramat, pensjonert oberstløytnant, juridisk rådgiver,
West Bank Military Command 1973-1979. Dommer i militær
domstol 1980-1981.

Kapittel to tar opp spørsmål om man kan tolke palestinere som terrorister eller motstandskjempere. Dette er svært viktig for Israels evne
til å argumentere for at de følger internasjonal lov.
Kapittel tre forklarer hvordan israelske jurister har forsøkt å finne et
juridisk forsvar for de ulovlige bosettingene i de okkuperte områdene.
I det fjerde kapitlet stiller Alexandrovicz spørsmål om hvordan militærdomstolene taklet utfordringen i Intifadaen.
I det femte kapitlet stilles juristene spørsmål om hvordan de kan
hevde at de ivaretar rettsstatens premisser mens de samtidig ser på
de tiltalte som fienden.
I samarbeid med: fn-sambandet
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Cecilie Hellestveit, Geir Ulfstein, Line Khateeb og Ketil Magnussen på Litteraturhuset.

Friday September 21, 19:00

Marina Abramovic;
THE ARTIST IS PRESENT

Film at UKS, Lakkegata 55D

Film: Marina Abramovic;
The Artist is Present

Matthew Akers, USA 2012, 106 min

The Artist is Present is a feature length documentary about Marina
Abramović and the preparations for her 2011 retrospective at MoMA
(Museum of Modern Art - New York). Abramović is portrayed as a
glamorous art-world-icon and myth of her own making on the verge to
take the leap into – what under these preset conditions only can be
understood as – the exhilarating milestone moment of desire for any
living artist, a major solo at a premium museum.
While the installation and exhibition period serve as a narrative spine,
the strategic game played between Abramović and her long time
friend, MoMA curator Klaus Biesenbach also reflect upon constituting
factors in the intricate web of legitimating a legacy.
Abramović’s ambitious plan seems to be that of securing a future
understanding of performance as a legitimate art form and thereby
also her own importance in art history, and the MoMA show is the
vehicle to achieve it – once and for all. An ambition seemingly far from
Abramović’s own device “The hardest thing is to do something which
is close to nothing”.

(Text: Linus Elmes, Director UKS, Unge Kunstneres Samfund)

Media:
... illuminating and inspiring
- Time Out
Marina Abramović emerges from this arresting documentary as the Maria Callas of performance art.
- The Guardian
An exhilarating, elegantly executed film that holds a mirror up to the art world, its protagonists and
its devotees, forcing us to question the whole circus.
- The Observer
Ms. Abramovic is an eloquent and passionate explicator of her art and the experiences that informed it.
- The New York Times

Awards:
Grand Jury Price
- Sundance Film Festival 2012
Panorama Audience Award
- Berlin International Film Festival 2012
Special Jury Award
- Sheffield Doc Fest

I samarbeid med: Moloch filmklubb og uks (unge kunstneres samfund)
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Wednesday September 26, 19:00

Cyprus, Summer Paradise Frozen Conflict
For about 40 years Cyprus has been physically divided, playing host to
the United Nation’s third longest peacekeeping mission.

Film and discussion at Parkteatret

Film: Birds of a Feather.
Stories From a Conflict Zone

(Stefanos Evripidou & Stephen Nugent, Cyprus 2012, 40 min)
Guests: Rebecca Bryant (London School of Economics),
Stefanos Evripidou (filmmaker/journalist), Stein Tønnesson
(PRIO) and Greg Reichberg (PRIO)

The well-oiled narratives of the Greek-Cypriot and the Turkish-Cypriot
communities’ official histories have left little room for dialogue or
mutual understanding. A new documentary funded by the Norway
Grants (EØS-finansieringsordningene) raises questions that resonate
with every frozen conflict on the notions of truth, history and victimhood.
About the film:

Birds of a Feather Stories From a Conflict Zone
On the southeastern edge of Europe, two communities remain divided
on the Mediterranean island of Cyprus, playing host to UN’s third longest peacekeeping mission after Kashmir and the Middle East.
This documentary looks at the contrasting personal memories formed
in a post-conflict space after decades of physical separation. The
well-oiled narratives of each community’s official histories have left
little room for dialogue or mutual understanding. The film raises questions that resonate with every frozen conflict on the notions of truth,
history and victimhood.
Discussion with: Rebecca Bryant, Stefanos Evripidou, Stein Tønnesson and Greg Reichberg
Rebecca Bryant is A. N. Hadjiyiannis Senior Research Fellow at the
European Institute, London School of Economics. Her work has focused on ethnic conflict and displacement, border practices, transitional
justice, and contested sovereignty on both sides of the Cyprus Green
Line, as well as in Greece and Turkey. She has written, among many
other books; The Past in Pieces, Belonging in the New Cyprus.
Stefanos Evripidou is one of the directors of the film Birds of a
Feather. He is also Chief Reporter at the English-Language National
Newspaper Cyprus Mail.
Greg Reichberg, Research Professor at PRIO and former head of
PRIO’s Cyprus Center (2009 - 2012).

Introduction to the film by Stefanos Evripidou and Stein
Tønnesson

Debate after the film with Stefanos Evripidou, Greg Reichberg
and Rebecca Bryant.

Stein Tønnesson is a Research Professor and former Director at The
Peace Research Institute, Oslo, PRIO.
This event was part of the National Science Week (Forskningsdagene)

I samarbeid med: Fredsforskningsinstituttet prio og Utenriksdepartementet (Seksjon for Sentral-Europa og EØS-finansieringsordningene)
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Onsdag 3. oktober kl 19:00

DETROPIA

Film med innledning på Parkteatret

Film: Detropia

(Heidi Ewing and Rachel Grady, USA 2012, 91 min.)

Er Detroit ”kanarifuglen i gruven” for Vestens industrisamfunn?

Gjest: Magnus Marsdal, styreleder i Manifest Analyse.

Om filmen
Detropia er en episk film om Detroits endelikt som amerikansk industriby, og samtidig en advarsel til resten av det industrialiserte Vesten.
- Detroit er som kanarifuglen i gruven for amerikanske byer. Det som
skjer i Detroit nå vil komme til resten av USA etterhvert, sier Heidi
Ewing (regissør). Den advarselen kan også rettes til de fleste andre
land og byer i Vesten.
Detropia forteller om nedgangen i industrien i Vesten og hvordan det
påvirker samfunnet. Detropia viser en by i forfall; jobbene forsvinner
og samfunnet forvitrer. Vi møter industriarbeidere som lengter tilbake
til den trygge fortiden der en fast jobb og lønn var bærebjelken i livet,
og det var mulig å ha både bolig og familie. Den tiden er over. Vi ser
hvordan folk uten jobb organiserer seg i gjenger for å finne og hente
ut skrapmetall som de så kan selge. Filmen påstår at en av USAs
hovedeksportvarer til Kina er skrapmetall. Hvis det er sant så sier det
svært mye om hvor langt det globale økonomiske maktskiftet i verden
har kommet.

DETROPIA
F R OM T HE DIR E C T O R S OF T HE A C A DE M Y AWA R D N OMIN AT E D “JE S U S C A MP”
®

“Beautiful and quietly devastating.”
–New York Magazine

Detropia er en symfoni om en by som er i store vanskeligheter. Vi kan
ha medfølelse med menneskene i Detroit som sliter for å klare seg,
men det store spørsmålet er; er dette framtiden for amerikanske byer,
eller for byer i Vesten? Er Detroit bare kanarifuglen som dør først?
Ikke alt er trist. Detroit tiltrekker seg også nye mennesker som tar
nytte av billig husleie. Blant annet trekker byen til seg unge kunstnere
som ser etter rimelig plass til atelieer og utstillingslokaler, men er
dette nok til å gi byen håp om overlevelse?
Kampen om kriseforståelsen
Den økonomiske krisen som griper om seg i USA og Europa vil også
merkes i Norge. Dette er en svært alvorlig finans- og gjeldskrise, men
krisen bunner også i et problem med enda mer langvarige konsekvenser; nemlig hvordan vi skal bevare vår samfunnsform med en nedadgående industri.
Spørsmålet er ikke hvordan vi kan unngå krisen men hvordan vi
forbereder oss og hvilke grep vi tar for å komme gjennom den uten å
ødelegge viktige strukturer i samfunnet og rive ned velferdsstaten.
Innledning til filmen ved Magnus Marsdal fra Manifest Analyse.

Magnus Marsdal fra Manifest Analyse innledet til filmen med et
innlegg med tittelen Kampen om kriseforståelsen.
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Mandag 15. oktober kl. 19:00

Bistand til Haiti

Film og diskusjon på DoGA (Norsk Design og Arkitektursenter)

Film: Baseball in the Time of Cholera
(David Darg, Bryan Mooser, USA 2011, 28 min)

Hvordan kan vann og sanitærtilstanden være så dårlig som den er
etter alle pengene som ble gitt for å hjelpe Haiti?

Film: Haiti: Where Did The Money Go?
(Michele Mitchell USA 2012, 51 min)

Gjest: Karsten Gjefle (Sustainable Sanitation Design)

Filmen Baseball in the Time of Cholera (28 min) følger en ung gutt
som elsker livet og baseball. Samfunnet rammes imidlertid hardt av
kolerasmitten som ble overført til Haiti via FN-soldater. Dette er en
personlig historie midt i et mye større problemkompleks. Hvorfor vil
ikke FN ta ansvar for kolerasmitten som ble påført Haiti? Og hvorfor
gjøres det så lite for å bedre sanitærforholdene som gjør at sykdommen smitter så raskt som den gjør?
Den andre filmen: Haiti: Where Did The Money Go? (51 min) setter
lys på den vedvarende mangelen på tilgang til rent vann og forbedrede sanitærforhold etter jordskjelvet på Haiti i 2010. Filmen retter et
kritisk søkelys på bistandsarbeidet til flere utenlandske hjelpeorganisasjoner, og spør; hva skjedde med alle pengene som ble gitt til Haiti?
Hvordan kan forholdene fremdeles være så dårlige som de er?
Omtrent 50 personer fant veien til DoGA en mørk og regnfull mandag
kveld i oktober for å se filmer og diskutere sanitærforholdene på Haiti
etter jordskjelvet. Det var innledninger til filmene og en ganske livlig
diskusjon om FNs rolle i kolerautbruddet på Haiti.

Karsten Gjefle fra Sustainable Sanitation Design ledet diskusjonen.

I samarbeid med: blå oktober
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Torsdag 25. oktober kl. 18:00

BIG BOYS GONE BANANAS

Film og diskusjon på Vika Kino

Film: Big Boys Gone Bananas
(Fredrik Gertten, Sverige 2011, 88 min)

En film om den virkelige trusselen mot ytringsfriheten i vårt moderne
mediesamfunn.

Gjest: Fredrik Gertten, regissør.

Hva skjer når et stort internasjonalt selskap føler seg truet av
en dokumentarfilm? Hva er de istand til å gjøre for å beskytte sin
merkevare?
I 2009 var Fredrik Gertten ferdig med produksjonen av sin film Bananas som skildrer en rettsak mellom nicaraguanske plantasjearbeidere og Dole Food Company. Arbeiderne saksøkte Dole fordi de mente
de var blitt forgiftet av sprøytemidler brukt på plantasjen, uten at de
visste at de var utsatt for det og uten at de var blitt gitt noe beskyttelse.
Når filmen så skal lanseres på Los Angeles Film Festival begynner
imidlertid uventede ting å skje. Gertten mottar et brev fra Doles
advokater der de truer med å saksøke han om han ikke trekker filmen
fra festivalen.
Fredrik Gertten tar opp igjen kameraet og begynner å dokumentere prosessen der Dole bruker alle midler (saksøkning, trusler
og media-spin) for å hindre filmen i å finne et publikum og for å
skremme filmselskapet fra å fortsette.
Dette er en spennende, til tider komisk men også skremmende film
om en David mot Goliat-situasjon og om hvilke maktmidler store
internasjonale selskaper har og hvor langt noen er villige til å gå
for å hindre ytringsfrihet som kan skade deres omdømme, fullstendig
uavhengig av hva som er sant og usant.
Gertten og hans selskap vant til slutt på alle punkter i saken. Ingen
av påstandene om at filmen filmen Bananas ikke var sannferdig holdt
vann.
Fredrik Gertten innledet til filmen og hadde en Q&A med publikum
etter visningen. Der fortalte han blant annet at det ikke bare var media som lot seg lure av Doles propaganda mot han, men at til og med
store deler av dokumentarfilmmiljøet, som han selv tilhørte, begynte
å tvile på han og å framstille han som en løgner. Det sier ganske mye
om hvor stor makt store selskaper har om de kynisk benytter media til
propagandaformål.

Fredrik Gertten innledet og hadde en Q&A med publikum på
Vika Kino.

I samarbeid med: oslo kino
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Lørdag 27 og søndag 28 oktober

DET GLOBALE MAKTSKIFTET
Tre filmer, innlegg og diskusjon

Tre filmer presentert i sammenheng som et bilde på det globale
økonomiske maktskiftet fra vest til øst og om grunnleggende problemer som ikke bare truer Vestens dominans i verden, men også vår
sivilisasjon slik vi kjenner den.
Er det over for vår (Vestens) del? Har vi hatt vår tid? Ser vi framover mot
en velferdsstat som langsomt vil forvitre og en industri som gradvis i større
og større grad vil tape i kampen mot de voksende økonomiene i verden, i
første rekke Kina? Hva vil dette gjøre med oss? Hvordan vil vi over tid takle
den krisen som den som nå herjer USA og store deler av Europa?

Tre filmer; Detropia, Four Horsemen og Made in China gir tilsammen
mange tankevekkende inntrykk av hvor vi er i denne prosessen og
hva konsekvensene kan bli.
Detropia

Detropia er en episk film om Detroits endelikt som amerikansk industriby, og samtidig en advarsel til resten av det industrialiserte Vesten.
-Detroit er som kanarifuglen i gruven for amerikanske byer. Det som
skjer i Detroit nå vil komme til resten av USA etterhvert – sier Heidi
Ewing (regissør). Den advarselen kan også rettes til de fleste andre
land og byer i Vesten.
Skrevet om Detropia:
The most moving documentary I have seen in years
-David Denby, The New Yorker
SPELLBINDING! DETROPIA moves with dreamlike fluidity between union halls and nightclubs, from
abandoned factories to the Detroit opera house.
-Keith Uhlich, Time Out New York
The defeat of the middle class that has comprised the last decade of Detroit’s history. That painful
story and its meaning for the rest of America is the subject of Detropia, an important, heartbreaking, and yet still occasionally hilarious documentary.
-Tim Wu, Slate
...a moving and powerful micro-portrait of a hurting nation...
-Indiewire
It’s elegiac, beautiful and quietly devastating.
-New York Magazine
Priser:
Winner - US Docmentary Editing Award - Sundance Film Festival
Winner - Grand Jury Price - Independent FIlm Festival Boston
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Filmer, innlegg og diskusjon på Cinemateket
Filmer: Detropia, Four Horsemen og Made in China

Detropia

(Heidi Ewing and Rachel Grady USA 2012, 91 min.)
Lørdag 27. oktober kl. 21:00, søndag 28. oktober kl. 18:00.

Lørdag 27 og søndag 28 oktober

DET GLOBALE MAKTSKIFTET
Tre filmer, innlegg og diskusjon

Filmer, innlegg og diskusjon på Cinemateket
Filmer: Detropia, Four Horsemen og Made in China

Four Horsemen

(Ross Ashcroft, UK 2011, 97 min.)
Lørdag 27. oktober kl. 17:00, søndag 28. oktober kl. 20:00.

Four Horsemen
Filmen Four Horsemen peker på flere grunnleggende problemer ved
et økonomisk system som truer med å utslette vår sivilisasjon.
Joseph Stiglitz, Lawrence Wilkerson, Herman Daly, Gillian Tett og 19
andre økonomer, journalister, forfattere, politikere og andre eksperter
deler sine synspunkter på den utviklingen vi er inne i.
Filmen sammenligner vår vestlige sivilisasjon med tidligere imperier
i historien og finner både humoristiske og skremmende paralleller
mellom vår tid og tidligere imperiers undergang.
Konsumentsamfunnet og utbredelsen av et neo-liberalistisk system
har ført oss til et punkt der vi støter på en serie av kriser som både
sammen og hver for seg truer med å få samfunnet slik vi kjenner det
til å bryte sammen.
Skrevet om Four Horsemen:
This competently narrated, intelligibly structured and cleverly illustrated film presents its case via a
succession of insights from a group of smart, rational orators. (...)
There are thoughts here of such profundity you might feel the need to reach for the rewind button. I,
for one, have been left substantially enlightened.
- Derek Adams, TimeOut London
Four Horsemen is an important film because it presents a sober picture of what is wrong in a
non-hysterical way and will ignite a debate about what can be done to create a fairer, less dysfunctional world.
- Marcus Chown, New Scientist

Debatt
Lørdag 27 oktober kl. 19:00
Krise - Hva betyr det?
Samtale om kriseforståelse
I panelet:
Riaz Tayob (SEATINI, Third World Network), Brita Brekke (Latinamerikagruppene), Aksel Nærstad (Utviklingsfondet). Ordstyrer: Benedikte
Prydeid Hansen (Attac)
Fra venstre; Aksel Nærstad, Riaz Tayob, Brita Brekke og Benedikte Pryneid Hansen.
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Lørdag 27 og søndag 28 oktober

DET GLOBALE MAKTSKIFTET
Tre filmer, innlegg og diskusjon

Made in China
Et unikt innblikk i livet for enkeltmennesker som er kastet inn i Kinas
enorme industrialiseringsbølge, med uregulert vill-vest-kapitalisme på
bakkenivå.
Byen Dongguan i Kina har over 3000 fabrikker og produserer varer for
hele verden. Regissør Jian Du viser med en observerende dokumentar hvordan livet arter seg over et år i en liten tekstilfabrikk.
Dette er ikke bare et unikt og fascinerende innblikk i fabrikkeierens
og hans arbeideres liv i et Kina i sterk endring, men det er også en
kommentar til det store økonomiske maktskiftet som foregår i verden,
fra vest til øst.
Vi i vesten har ikke en sjanse til å konkurrere mot den type fullstendig
uregulert arbeidsmarked som denne filmen gir et eksempel på. Det vil
heller ikke være bærekraftig for det kinesiske samfunn på lengre sikt
å drive rovdrift på mennesker på den måten filmen skildrer.
Made in China står i en sterk kontrast til filmen Detropia som viser
Detroit som et symbol på industriens nedgang i Vesten.
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Filmer, innlegg og diskusjon på Cinemateket
Filmer: Detropia, Four Horsemen og Made in China

Made in China

(Jian Du, Kina 2012, 120 min.)
Søndag 28. oktober kl. 16:00

Fredag 2. november kl. 21:00

CHASING ICE

Film på Cinemateket

Film: Chasing Ice

(Jeff Orlowski, USA 2012, 75 min)

En vakker og skremmende film som viser issmeltingen i Arktis på en
måte du aldri har sett tidligere.

Chasing Ice er en spektakulær film som må sees på et stort lerret.
Filmen er både utrolig vakker og forferdelig skremmende på samme
tid.
I 2005 ble fotograf James Balog sendt på oppdrag i Arktis for National
Geographic for å dokumentere issmeltingen. Han var i utgangspunktet kritisk til graden av klimaendringer og til klimaforskningen generelt. Disse bekymringene ble imidlertid helt overkjørt av de massive og
enormt raske endringene han observerte da han begynte å fotografere. Balog startet etterpå opp Extreme Ice Survey, et prosjekt for å
dokumentere issmeltingen over tid.
Filmen skildrer hvordan James Balog sammen med et team av
mennesker plasserer ut en rekke kameraer for å ta intervallbilder av
isbreer på Grønland, Island og i Alaska over en periode på tre år, for å
dokumentere de enorme endringene. Vi får så se sammensatte sekvenser av fotografiene som er tatt. Resultatet er en skremmende og
massiv dokumentasjon av issmeltingen i Arktis. Issmeltingen har aldri
før blitt dokumentert på denne måten.
Filmen har vunnet priser på Sundance Film Festival 2012, Full Frame
Film Festival 2012, Hot Docs Film Festival 2012, SXSW Film Festival
2012 og en rekke andre festivaler.
Media:
Visually Breathtaking
-Variety
Hauntingly beautiful
-The Huffington Post
A visual feast
-Outside Magazine
You’ve never seen images like this before (...) It deserves to be seen on the big screen
-Robert Redford, Sundance Film Festival
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Oslo Dokumentarkino har i 2012 blitt støttet av:

og har samarbeidet med:
fn-sambandet, institutt for fredsforskning (prio), utenriksdepartementet, palestinakomiteen i oslo,
norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREf), moloch filmklubb, unge kunstneres samfund (Uks),
blå oktober, oslo kino, cinemateket og globaliseringskonferansen.

festivalen human rights human wrongs ble arrangert i samarbeid med Menneskerettighetshuset i
oslo og oslosenteret for fred og menneskerettigheter.
Festivalen ble støttet av/samarbeidet med: institusjonen fritt ord, Stiftelsen ship-ring, Lo int. avd,
british council, fn-sambandet, ixd, norsk ressurssenter for fredsbygging (noref), klassekampen,
norsk filmforbund, fredskorpset, ny tid, prio, human-etisk forbund, nobels fredssenter, friends fair
trade, norsk senter for menneskerettigheter Uio, amnesty international, restaurant victor, le monde
diplomatique, forum for utvikling og miljø og kunstplass 5.
Kontakt:
Ketil Magnussen
Tel: 951 85 109
ketil@dokumentarkino.no
www.dokumentarkino.no
Oslo Dokumentarkino
Akersveien 20
0177 Oslo

