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Støttet av:

Norsk Filmvederlagsfond

Skandinavias første Menneskerettighetsfilmfestival; Human Rights
Human Wrongs
I desember 2008 arrangerte Oslo Dokumentarkino, i samarbeid med Menneskerettighetshuset i Oslo, skandinavias første menneskerettighetsfilmfestival. Festivalen ble åpnet av Erik
Rudeng og Erling Borgen og fant sted på Parkteatret over fem dager fra 3. til 7. desember.

Oslo Dokumentarkino i 2008
En viktig mediekanal og debattarena

Den aktuelle, kritiske dokumentarfilmen er idag det viktigste alternative mediet for informasjon om og perspektiver på vårt eget samfunn og verden rundt oss.
Oslo Dokumentarkino er den eneste aktøren i Oslo som er dedikert til å skaffe til
veie og vise aktuelle dokumentarfilmer i
Oslo.
Film som medium er svært
engasjerende og kino er sosialt og
samlende. Oslo Dokumentarkino utgjør
derfor et svært viktig tilskudd til
informasjons- og kulturtilbudet i Oslo.
Oslo Dokumentarkino har i økende
grad invitert debattanter i forbindelse
med filmvisningene. Dette gjør vi for
å legge til rette for inkluderende
diskusjoner og for å gi filmene en
kontekst som gjør dem aktuelle og
betydningsfulle ikke bare i forhold
til nasjonale eller internasjonale
forhold men også lokalt her i Oslo.
Oslo Dokumentarkino har blitt
en av de viktigste arenaer for kritisk og kontroversiell samfunnsdebatt i Oslo.
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Oslo Dokumentarkino – 2008
Oslo Dokumentarkino har i 2008 vist 74 forskjellige dokumentarfilmer. Vi har hatt 20 enkeltstående arrangementer i tillegg til å arrangere skandinavias første Menneskerettighetsfilmfestival: Human
Rights, Human Wrongs i samarbeid med Menneskerettighetshuset i
Oslo.
Vi satte også opp et eget program av utenlandsk dokumentar på Kortfilmfestivalen i Grimstad, og på Film fra Sør-festivalen.
Totalt har vi vist 74 forskjellige filmer og arrangert 21 diskusjoner av forskjellig art i tilknytning til filmvisninger i 2008. I tillegg
til dette har vi også arrangert endel introduksjoner til filmer med forskjellige gjester.
Dokumentarfilmen er et svært viktig medium som tilbyr andre perspektiver enn det størstedelen av massemedia gjør. Dokumentarfilmens posisjon og rolle som det viktigste alternative mediet for nyheter og informasjon er uendret og kanskje styrket.
Den kritiske dokumentarfilmen er en viktig del av kulturlivet og en
inspirasjonskilde for andre deler av kultur og kunstområdet.
Oslo Dokumentarkino er en levende scene for ny og aktuell dokumentarfilm og en arena for deltakende samfunnsdebatt.

Den kritiske, aktuelle dokumentarfilmen i
Norge i 2008
Anerkjennelsen av, og behovet for, en uavhengig, kritisk dokumentarfilmproduksjon er økende. Det er iferd med å vokse fram en ny type
aktuelle, kritiske dokumentarfilmer i Norge. Det er svært viktig at
denne trenden støttes og at det finnes scener utover TV-kanalene
hvor disse filmene finner et publikum.
Dokumentarfilmen er i økende grad en viktig del av både nyhetsbildet
og kunstlivet.
Den kritiske, uavhengige dokumentarfilmen har hatt en voksende popularitet i verden de siste årene. Denne populariteten har blitt fôret av
en voksende interesse for alternativ informasjon parallelt med en voksende frustrasjon over at de tradisjonelle massemediene i flere tilfeller
har sviktet i å få fram mange viktige saker og perspektiver.
Samtidig har ny og billigere teknologi muliggjort at produksjon og
distribusjon av dokumentarfilm har blitt billigere og enklere.
Dokumentarfilmer er ofte produsert av uavhengige filmskapere og
produksjonsselskaper, i motsetning til de tradisjonelle nyhetsmediene
der eierskapet er stadig mer konsentrert.
Dokumentarfilmen klarer å formidle viktig informasjon med mening.
Dokumentarfilmskapere synliggjør som regel hvor de står og hvorfor
de hevder det de gjør. Dette gjør det mulig for tilhøreren å forstå hvorfor informasjonen formidles sånn den gjør og selv ta stilling og gjøre
seg opp sin egen mening. Den aktuelle, kritiske dokumentarfilmen
engasjerer og stimulerer til politisk deltakelse.
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Ethvert demokratisk samfunn er avhengig av at det stadig skapes nye kritiske mediekanaler, etter hvert som de etablerte medieinstitusjonene naturlig nok går fra å være systemkritiske til å bli systembevarende, for å bevare et dynamisk samfunn der ytringsfriheten er virkelig og eksisterende. I
dag er dokumentarfilmen mediet for en stor del av den uavhengige samfunnskritikken og samfunnsdebatten.

Stab og samarbeid
Oslo Dokumentarkino har i 2008 bestått av Sarah Prosser og Ketil Magnussen. Mange av arrangementene ble gjort i samarbeid med andre organisasjoner. Vi hadde også god hjelp av en stab av frivillige til gjennomføringen av Human Rights Human Wrongs festivalen.
Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner er viktig. Slike samarbeid gir oss på den ene siden større tilgang til kunnskap og mennesker i
disse institusjonene, mens det også gir mulighet til å dele på kostnadene
ved arrangementene.
Oslo Dokumentarkino har i 2008 samarbeidet med Fredsforskningsinstituttet og Centre for the Study of Civil War - PRIO, Film fra Sørfestivalen, Kortfilmfestivalen i Grimstad, Utenriksdepartementet, ,
NORAD, Pure Salmon Campaign, Medieoperatørene, Norges Fredsråd,
Foreningen for human narkotikapolitikk, Aftenposten Innsikt og Menneskerettighetshuset (inkludert Burmakomiteen, Helsingforskomiteen,
Human Rights House Foundation og Health and Human Rights info).

Distribusjon
I 2007 startet vi med distribusjon av enkelte filmer på DVD. Vi har to hovedmål med dette; å gjøre flere kritiske dokumentarfilmer lettere tilgjengelig for et norsk publikum, og å gjøre det mulig for flere personer og organisasjoner å gjøre det samme som oss, nemlig å organisere visninger og diskusjoner i sitt eget lokalmiljø eller sin egen organisasjon. Vi tror også at
det på sikt kan bygges opp et kommersielt marked for dette (både et privatmarked og et institusjonsmarked).
Vi har også utforsket mulighetene for å nå ut gjennom andres kanaler til et
større publikum. I 2008 har vi hatt et samarbeid med magasinet Aftenposten Innsikt. Les mer om distribusjon på side49.

Publikum
Vi har siden starten hatt et økende publikum. Det har alltid vært store
svingninger i besøket fra en håndfull publikummere til 400 på det meste,
men vi har i 2008 hatt en jevnere strøm av interesserte, som totalt sett gir
et høyere publikumsantall. Vi har bygget opp en epost-liste på 1000 personer som er spesielt interessert i den type dokumentarfilm vi viser, og vi
publiserer arrangementer på Underskog og Facebook i tillegg til vårt eget
nettsted og utsending av pressemeldinger.
Vi har hatt en økende frekvens av organiserte diskusjoner i tilknytning til
filmvisningene. Dette er mer arbeidskrevende, men trekker større interesse fra publikum, og gjør også arrangementene langt mer interessante både å
organisere og å gjennomføre.
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Kostnadseffektivt
Vårt årlige program tilsvarer i kvantitet det samme som en middels stor
filmfestival. I tillegg har vi mange organiserte diskusjoner. Budsjettet er
imidlertid bare an brøkdel av det enhver filmfestival har, til sammenligning. Prisen på hvert arrangement er svært lav. Oslo Dokumentarkino er
svært kostnadseffektivt.

Økonomi
Oslo Dokumentarkino er, i sin nåværende form, avhengig av støtteytere
som ser behovet for og nytten av de arrangementene som utgjør hovedtyngden av det arbeidet vi gjør. Disse arrangementene kan ikke bære seg
selv økonomisk uten en billettpris som langt ville overstige det et publikum i Oslo er villige til å betale. En billettpris som ville dekke utgiftene,
med et normalt publikum, ville måtte ligge på i overkant av 500 kr. pr. person.
Oslo Dokumentarkino var i 2008 støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo
kommune, Utenriksdepartementet, Norsk Filminstitutt og Norsk Filmvederlagsfond.
Totalt var planlagt budsjett for 2008 på 2,1 mill. kr. Det reelle budsjettet endte på ca 1,6 mill. kr.
Vi fikk totalt kr. 985 000 i ekstern støtte. Pengene kom fra Fritt
Ord, Oslo Kommune, Norsk Filminstitutt og Filmvederlagsfondet.
Etter at inntekter er tatt med er det fremdeles et substansielt underskudd. Underskuddet er dekket av Ketil Magnussen og Sarah Prosser.
Regnskapet for 2008 er ikke ferdig når denne rapporten sendes, men
vil bli ettersendt. Regnskapsfører er Northern Business Partner.

Reelt underskudd
Oslo Dokumentarkino er pr juni 2008 organisert som et enkeltpersonforetak. Dette gjør at manglende lønn ikke kommer til uttrykk i regnskapet.
Oslo Dokumentarkino har kun vært istand til å betale for ca 40% av det utførte arbeidet som ligger bak aktivitetene. Dette gir et reelt underskudd på
ca. 600 - 800 000. Dette underskuddet dekkes av Ketil Magnussen og Sarah
Prosser.

Arrangementer, distribusjon og planer
Resten av denne rapporten er en beskrivelse av de arrangementene vi har
hatt i 2008. Det er også med noen av arrangementene fra starten av 2009,
som en midlertidig rapport av aktiviteten i dette året.
Rapporten avsluttes med litt mer informasjon om distribusjonssiden av
selskapet (s. 49) og en side om hvordan vi ser på driften av Oslo Dokumentarkino videre (siste side) .
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Sisters-in-Law
In the little town of Kumba, Cameroon, there have been no convictions in
spousal abuse cases for 17 years. But two women determined to change their
community are making progress that could change the world. This fascinating, often amusing documentary follows the work of State Prosecutor Vera
Ngassa and Court President Beatrice Ntuba as they help women fight often
difficult cases of abuse, despite pressures from family and their community
to remain silent.
The film shows how the work of these women is changing what Ms Ngassa
calls, “customary thinking”, where traditionally certain behaviour has been
tolerated. These women use the law at a “grass roots level” to change that
thinking.
Highly Recommended. Multi-faceted. Refreshing to see [African women]
portrayed as powerful, confident and in control of their own destinies.
-Educational Media Reviews Online
Captivating…a wonderful glimpse of change in a little-seen corner of the
world. -Library Journal

En alternativ mediekanal

Torsdag 10. januar 2008
kl. 07:45 - 10:00: Film til frokost:
i NORADs auditorium, Ruseløkkveien 26

Sisters-in-Law
Cameroon/UK, 2005, 104 min
Subtitled in English
Directors:: Kim Longinotto
and Florence Ayisi

Introduction by
Professor Anne Hellum
Leader of research; Women, Law and Development, University of Oslo
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Tirsdag 22 januar 2008 kl 19:00
på Parkteatret

¿Puedo Hablar?
Diskusjon:

Innlegg og diskusjon ved Beate Thoresen og Wenche Hauge fra PRIO.
I samarbeid med PRIO og Christopher
Moore.

Forfilm: Another World?
av Runar Kvamme

Status Venezuela januar 2008
Hva er status i Venezuela i januar 2008 og hva vil
egentlig Hugo Chavez?
Filmen ¿Puedo Hablar? tar opp polariseringen i Venezuela og forsøker å
trenge inn i argumentene for og imot Chavez' politikk, samtidig som den
også vil gi et bilde av Chavez og av Venezuela.
I diskusjonen etter filmen vil vi gå inn på spørsmål som : Hva er status etter folkeavstemmingen om konstitusjonsendring som skulle gi Chavez
mulighet til å fortsette som president etter sine to perioder? Og hvilken
rolle spiller Venezuela i "venstrevridningen" og den sosiale utviklingen i
resten av Latin-Amerika?
Innlegg og diskusjon ved Beate Thoresen og Wenche Hauge fra PRIO.
Beate Thoresen har nettopp kommet tilbake fra et forskningsopphold i
Venezuela og er derfor godt oppdatert.

Les Beate Thoresens kronikk i Dagbladet 22 des:
En annen dans
(http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/12/22/522002.html)
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På Parkteatret Scene
Dørene åpner kl 18:45
Bill kr 70 kjøpes i døra
¿Puedo Hablar?
(May I Speak?)
Venezuela/USA 2007, 73 min
Sol Productions
Christopher Moore, Mo Masterson,
Magee MacIlvaine
Subtitled in English

------------------------------------Forfilm (starter presis kl 19):
Another World?
Runar Kvamme 2008
lengde: 22 min.
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På Parkteatret
tirsdag 29 januar kl 19:00

Twin Trek
En film av June Chua
Canada 2007, 35 min
Engelsk og norsk tale

Diskusjon etter filmen om multikulturelle samfunn og om kvenenes historie i
Norge.
Med regissør June Chua og professor i historie Knut Kjeldstadli (Redaktør for verket Norsk innvandringshistorie)

Colin og Ken med regissør June Chua (over) og
sammen med sin mor (under).

Norge som multikulturelt samfunn
før og nå
De ”norsk-indiske” tvillingbrødrene Colin og Ken fra Canada finner ut av
sin bestefars hemmelighet når de reiser til en familiegjenforeningsfest i
Norge, med sin norske mor.
Tvillingene oppdager at de ikke er etnisk norske slik de alltid har trodd, men
av kvensk opprinnelse og blir samtidig klar over undertrykkingen av kvenene i Norge og den norske statens forsøk på å
tvangsintegrere dem i samfunnet . Denne historien gir tvillingene, som begge er menneskerettighetsadvokater, mange tanker omkring immigrasjon, multikulturalisme og identitet, ikke minst deres egen.
Ken og Colin er eneggede tvillinger, men har svært forskjellige personligheter. På hver sin måte undrer de seg over hvorfor
deres bestefar nektet å snakke om sin egen barndom etter at han flyttet sørover i Norge, og hvorfor han aldri reiste tilbake.
De finner ut at på grunn av den norske regjeringens nasjonaliseringspolitikk forsøkte bestefaren så godt han kunne å skjule
sin bakgrunn slik at hans barn ikke skulle bli diskriminert på samme måte som han selv ble. Den nye innsikten i deres egen
bakgrunn gir både tvillingene og deres mor grunn til å fundere på sin egen identitet.
De oppdager at den virkelige historien er frigjørende, men også trist på sin måte.
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To filmer om integrasjon
To svært forskjellige filmer om immigrasjon, fremmedfrykt og integrasjon
i Storbritannia og i Spania, i Barking utenfor London og i sentrum av Barcelona.
All White in Barking

Parkteatret
tirsdag 12. februar.

All White in Barking
All White in Barking
Marc Isaacs, UK 2007, 73 min

Barking utenfor London er en av byene i Storbritannia med høyest innvandring. Her er også det høyreekstreme British National Party det nest
største partiet. Men slett ikke alle "urinnvånerne" i Barking er motstandere
av sine nye medborgere. Noen trives godt, andre har større problemer med å
overkomme sin skeptisisme overfor fremmede. Susan og Jeff har aldri hilst
på sine nigerianske naboer fordi "de er ikke våre folk". Men når de blir invitert over på middag finner de ut at naboene er riktig så trivelige.
Dave er så opprørt over innflyttingen av ikke-hvite innbyggere i Barking
at han melder seg inn i British National Party (BNP), på tross av at begge
døtrene hans har kjærester som er mørke i huden, og han allerede har et
barnebarn som er halvt afrikansk.
Afrikanske Betty og Holocaust-overlever Monty utgjør et uvanlig par. Særlig reagerer Montys venner i det jødiske miljøet når Monty tar med Betty
på den årlige reunion-festen for Holocaust-overlevere.
Vi følger aktørene i filmen i flere situasjoner der de både konfronteres med
og reflekterer over utviklingen og sine egne holdninger til mennesker som
ser anderledes ut. En både underholdende og interessant film om holdninger til andre og det å leve i samme by med mange forskjellige mennesker.
Filmen er produsert for BBC Storyville.
The Tailor (El Sastre)

En skredder av pakistansk opprinnelse i en av Barcelonas bakgater lurer alle
sine kunder etter tur. Oscar Perez har kun filmet hva som skjer inne i den
lille trange skredderbutikken. Det har blitt en veldig underholdende og
tankevekkende film.
Filmen vant The Silver Cub Award på dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam. (IDFA) i 2007.
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The Tailor
El Sastre, Oscar Perez,
Spania 2007, 30 min.
Subtitled in English
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Onsdag 27. februar 2008,
kl 08:00: Film til Frokost

i Norads auditorium, Ruseløkkveien 26 Gratis!

Favela Rising
USA/Brazil 2005,80mins
Subtitled in English
Directors:: Jeff Zimbalist and
Matt Mochary,
www.favelarising.com

Crime, drugs, music and development
Favela Rising follows a few residents of a crime-ridden neighbourhood in Rio
de Janeiro who used music to change their community radically. These dedicated young men gave children fated to become drug soldiers a place to go and
responsible role models they could admire.

Introduction by Christian Schøien (Kirkens
Nødhjelp. Programme Coordinator, Brazil)
on whether grass-roots movements or NGO
brokered negotiations can result in long-term
change in crime and drug dominated societies.

The film focuses in particular on one organiser, Anderson Sa, and his determination to change his life and the lives of those around him. He rallies his
community to fight against the violent oppression enforced by teenage drug
armies and sustained by corrupt police.
Since the film was made the AfroReggae music initiative has grown into health, education and information projectsaround
literacy for preschool children, domestic violence and contact with the elderly. The result is that some of the worst slum
areas are now being recognised as a hotbed of culture and creativity. It is a community that seems to be working.
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Tirsdag 25 mars, 2008
på Parkteatret Scene i Oslo

Fem år siden invasjonen i Irak;
9 filmer.

En unik mulighet til å sette seg inn i
bakgrunnen for krigen, hva som skjer i
Irak, hvordan okkupasjonen har blitt
administrert og konsekvensene av krigen for irakere og for soldatene. Tilsammen gir disse filmene både et tilbakeblikk og helt ferske perspektiver. Den
første filmen kom ut i 2004, den siste
hadde Europa-premiere 22. november
2007.

Program:
11:00: Hijacking Catastrophe
12:30: Shadow Company
14:15: Iraq in Fragments
16:00: The Ground Truth
17:30: Deserter
17:55: Dear Camilo
19:30: No End in sight
21:30: Ghosts of Abu Graib
23:00: Operation Homecoming

5 år siden invasjonen av Irak
Oslo Dokumentarkino har valgt ut 9 filmer som på hver sin måte forteller noe om krigen og okkupasjonen av
Irak som startet for 5 år siden. Vietnamkrigen var den første krigen som ble dekket på direkten av nyhetsmedier.
Gulf-krigen viste hvordan nyhetsmediene lot seg kontrollere av militærets og den amerikanske administrasjonens spin-doktorer. Irak-krigen er kjennetegnet ved at dokumentarfilmen og andre uavhengige medier har brutt
Pentagons informasjonsmonopol.
Tanken bak dette programmet er å gi et tilbakeblikk på de 5 årene som har gått siden invasjonen og å sette fokus
på hvordan dokumentarfilmer har vist en annen virkelighet og i større grad problematisert krigen og konsekvensene av den enn det massemediene har. Nettopp dette, at flere sider av det som skjer i verden rundt oss ikke er
behandlet av TV-mediet eller av aviser, har gjort at dokumentarfilmen har blitt så viktig som et nyhetsmedium
og dette har blitt svært tydelig i dekningen av Irak-krigen.
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5 år siden invasjonen av Irak, forts.
Hijacking Catastrophe, 9-11, Fear and the Selling of American Empire
(Sut Jhally, USA 2004, 75 min, tekstet på engelsk)
Dette er en film vi har vist to ganger tidligere, i 2004 og 2007. Den tar for seg forløpet til
invasjonen og kommer med sterke påstander om at de neokonservative i Washington
lenge har hatt en plan klar om å forsterke USAs hegemoni i verden og at en okkupasjon
av Irak var en del av denne planen allerede lenge før 11. sept 2001. Denne filmen er en
god måte å starte et tilbakeblikk på Irak-krigen.
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.
The New York Times

Shadow Company
(Jason Borque/Nick Bicanic USA 2006, 86 min – ikke tekstet)
Krigen i Irak er et ”gull-rush” for leiesoldater. De tjener der mer enn de noensinne har
gjort tidligere. Omfanget av leiesoldater, eller såkalte Private Military Companies
(PMCs) er også langt større i denne krigen enn vi er vant til fra konflikter i vår tid. Vist
2006.
Illuminating. Shows a different view of conflict than you'll get from the evening news.
The New York Times
Fantastic - educational and entertaining.

Morgan Spurlock, Director of “Super Size Me”

Takes a thorough and balanced look at the use of private security forces in Iraq and raises serious policy questions,
U.S. Senator Ted Kennedy (D-MA)

Iraq in Fragments
(James Longley, USA 2006, 94 min – tekstet på engelsk)
En film med tre historier fra forskjellige deler av Irak. Filmen gir nære møter med menneskene i det krigsherjede landet; en foreldreløs 11-åring som går i lære på et verksted i
Bagdad, Muqtada al-Sadr-tilhengere i sør og en kurdisk familie i nord. James Longley
brukte mer enn to år på å filme i Irak og resultatet er en poetisk skildring av menneskene og landet, sett gjennom øynene til sunnier, shiaer og kurdere.
Pris for beste fotografi og beste regi på Sundance-festivalen og Grand Jury Prize på Full
Frame festivalen. Den var også nominert til Oscar for beste dokumentar i 2007.
In beautifully shot, almost poetic images, it takes us inside this fractured country, letting us
feel what its like from the inside from three points of view--Sunni, Shiite and Kurd. ... A fascinating glimpse of an Iraq the mass media never shows us, the movie is a quiet revelation.
Newsweek

The Ground Truth
(Patricia Foulkrod, USA 2006, 72 min – tekstet på engelsk)
En film som ser på skadene av krigen på amerikanske soldater, både fysiske og psykiske.
Filmen retter kritikk mot hvordan militæret skaper krigere og argumenterer for hvor
vanskelig det er å komme tilbake til et vanlig liv etter en sånn ”forvandling”, og etter å
ha opplevd krigen.
(…) the substance of the movie is potent, and so powerfully presented by those who have fought
and are still fighting a controversial war, that the message of "Ground Truth" cannot be
dismissed.
Variety
The Ground Truth powerfully documents the human cost of the Iraq war.
San Francisco Chronicle
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5 år siden invasjonen av Irak, forts.
Deserter + Dear Camilo
(Richard Crowley, USA 2007, 22 min)
(Daniel Ross Mix, Brasil/Costa Rica 2007, 52 min)
To filmer om soldater som nekter å tjenestegjøre i Irak. Richard Crowleys film Deserter
handler om en soldat som rømmer når han får vite at han skal sendes til Irak. Richard
Crowley følger desertøren og kjæresten til Canada. Dear Camilo (Querido Camilo)
handler om Camilo Mejia som var den første soldaten i USA som erklærte seg som militærnekter siden krigen i Irak startet. Camilo Mejia møter man også i både The Ground
Truth og Deserter.

No End in Sight
(Charles Fergusson, USA 2007, 102 minutter)
Den 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 fikk voldsom oppmerksomhet da den kom ut i august 2007. Oscarnominert 2008.
It’s a sober, revelatory and absolutely vital film.

The New York Times

This powerhouse of a movie should be required viewing for every member of Congress.
Newsweek

Ghosts of Abu Ghraib
(Rory Kennedy, USA 2007, 78 min)
En fortelling om tortur i Abu Ghraib fengselet. Filmskaperne intervjuer både torturister
og torturofre. Filmen utforsker hvordan vanlige gutter og jenter kan bli torturister og
følger også sporene for å se hvem som ga ordrene til at amerikanerne kunne gi blaffen i
Genève-konvensjonene i behandlingen av sine fanger.

Operation Homecoming
(Richard Robbins, USA 2007, 52 min)
The US National Endowment for the Arts sendte profesjonelle skribenter til Irak ogAfghanistanfor å holde skrive-workshops med soldater. Resultatet, i form av noveller, dikt
og brev, er bakgrunnen for og innholdet i denne filmen som derfor ikke egentlig er en
dokumentar, men en fortelling om soldaters opplevelser i krig. Filmen er likevel nominert til Oscar for beste dokumentar. Svært direkte fortellinger illustrert med arkivfoto og
animasjon gir en sterk beskrivelse av krigen slik den er opplevd av soldatene. Oscarnominert 2008.
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Small Arms
Big Relevance
As Norway’s export earnings from SALW (small arms and light weapons)
increase dramatically year on year, and rumours abound that the quantities
involved are the highest per capita globally, we take a moment to ask, well,
why? And where do these exports end up? And is it all controlled?
As more than half a billion small arms circulate around the world, killing
90% of all the civilians that die in conflicts, we also wonder- how do the
weapons end up in these conflict areas? And why is there such a demand?
And what does it mean to come from an area where guns are everywhere
and the killings frequent?

8 million weapons are produced and sold each year.
Two films focus on perhaps the biggest threat to peace and security worldwide today. They do so in different ways and with different stories, but an
urgent message lies central to both: Gun trafficking has managed to develop into a horribly complex, horribly destructive and horribly difficult to
solve issue. There are all too often double morals and blind eyes involved,
helping to perpetuate something that simply should not be going on. Europe and the USA are involved, while Norway’s risk of being complicit is
‘manifest and likely’: loopholes exist in our national laws and deals are
made on trust. It is time to see the relevance of this issue for the region we
live in and for the regions suffering from floods of guns.

Someone is killed by a gun every single minute of the day.

Tuesday April 22, 2008, at Parkteatret Scene

Dealing and Wheeling in Small Arms

Guests:
Charles Nasibu- Journalist, researcher and refugee. (From DRCongo now
living in Norway).
Nic Marsh- Researcher PRIO, expert on SALW international issues (English, now living in Norway).
Sander Francken:- Director of Dealing andWheeling in Small Arms
(Dutch). Moderator: Sarah Prosser.

Directed and Produced: Sander Franken
2006, 53mins

Darwin’s Nightmare
Written and Directed: Hubert Sauper
2004, 107min.
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Tirsdag 20 mai på Parkteatret
Kl. 18:30
Wild Salmon don’t do Drugs
Film:

Calling from the Coast
Twyla Roscovich, Canada 2008.
kortfilm + diskusjon
KL. 20:00
Film:

Garbage - The Revolution Starts at
Home

Wild Salmon don’t do Drugs!
Lakseoppdrett er en av Norges største industrier og Norge dominerer
denne industrien i verden, men de to største selskapene driver med en annen standard i utlandet enn de driver i Norge. På vestkysten av Canada er
norskeid lakseoppdrett i ferd med å utrydde vill-laksen og dermed ødelegge
det lokale økosystemet og de lokale samfunnene langs kysten.
På tross av sterke protester og overveldende forskningsdokumentasjon
som hevder det motsatte fortsetter selskapene å hevde at det ikke finnes
sammenheng mellom fiskefarmene deres og sykdommer hos villfisken.
Verdenspremiere på en kortfilm som er laget for å prøve å overbevise de to
norske selskapene Cermaq og Marine Harvest (de to største lakseoppdrettsselskapene i verden) om at de må endre sin praksis.
De to norske selskapene dominerer lakseoppdrett i verden. De møter sterke
protester i flere land pga store miljøskader, overforbruk av marine ressurser
og noen steder pga dårlige arbeidsforhold.

Andrew Nisker, Canada 2008

To filmer - to temaer – innlegg og diskusjon

Vi viste en helt ny kortfilm om Cermaq og Marine Harvests virksomhet i Canada og konsekvensene av den.
David Lane, leder for T Buck Suzuki Foundation
og medlem av The Coastal Alliance for Aquaculture Reform og Brian Gunn (Wilderness Tourism
Association) deltok i diskusjonen. Ordstyrer:
Ketil Magnussen. I samarbeid med Pure Salmon
Campaign.

Garbage – The Revolution
Starts at Home.
Om hvor mye søppel vi lager, hva som skjer
med det og om hva vi kan gjøre for å minske
vårt personlige fotavtrykk" på kloden.
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A Just Peace
- or is justice the price we pay for peace?

En alternativ mediekanal
Monday May 26, 16:00-18:30
Venue: Norwegian Red Cross,
Henry Dunant Conference
Centre, Hausmannsgt. 7, Oslo

Open seminar and screening of the acclaimed
film: The Sari Soldiers
The “peace vs. justice” debate poses a series of important and legitimate
questions for mediators, human rights- and humanitarian organizations
and for victims groups.
- Is it possible to achieve justice and accountability without endangering a fragile peace process? Or are reconciliation and accountability mutually exclusive options?
- How can the voices of victims be heard when warring parties set
the roadmap for peace?
- Should the various mechanisms of transitional justice – prosecutions, truth-telling, reparations and institutional reform – go
hand-in-hand or be sequenced? And what are the lessons learned
from Uganda, Liberia, Colombia, Nepal, South Africa and beyond?

About the film “The Sari Soldiers”
Filmed over three years during the most historic and pivotal time in Nepal’s modern history, “The Sari Soldiers” is an extraordinary story of six
women’s courageous efforts to shape Nepal’s future in the midst of an escalating civil war against Maoist insurgents, and the King’s crackdown
on civil liberties. When Devi witnesses her niece being tortured and
murdered by the Royal Nepalese Army, she speaks publicly about the
atrocity. The army abducts her daughter in retaliation, and Devi embarks
on a three-year struggle to uncover her daughter’s fate and see justice
done.
The Sari Soldiers follows Devi and five other brave women, including
Maoist Commander Kranti; Royal Nepalese Army Officer Rajani;
Krishna, a monarchist from a rural community who leads a rebellion
against the Maoists; Mandira, a human rights lawyer; and Ram Kumari,
a young student activist organising the protests to establish democracy.
The Sari Soldiers intimately delves into the extraordinary journey of
these women on all sides of the conflict, through the democratic revolution that reshapes the country’s future.

The Sari Soldiers
Julie Bridgham, USA 2007
Discussion before the screening of the film.
Participants:
Paul van Zyl
Executive Vice-President of the International
Center for Transitional Justice (ICTJ)
Graeme Simpson
Director, thematic programs, ICTJ
www.ictj.org/en
Elin Skaar
Research Director, Rights, Democracy and
Development,
Chr. Michelsen Institute (CMI)
Moderator:
Kristian Berg Harpviken
Deputy Director, International Peace Research Institute (PRIO)
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Oslo Dokumentarkino på
Kortfilmfestivalen i Grimstad
To See if I'm Smiling

En alternativ mediekanal
June 12-17, 2008
Oslo Dokumentarkino presents International
Documentaries at The Short Film Festival
(Kortfilmfestivalen) in Grimstad

To See if I'm Smiling
Tamar Yarom, Israel 2007, 59 min

The six Israeli women featured in To See If I'm Smiling wrestle with memories of their compulsory military service and with the residual moral
guilt about what they experienced. After years of trying to bury the past,
they have spoken out in a film that explores the impact of conflict on a generation of young men and women. Director Tamar Yarom served in the
Israeli Defence Force in 1988. She comments: "You expect women to be
more sensitive to suffering and more empathetic to the other side. But the
strength of the film is how it shows what happens to human beings in such
a warped situation, and how women are not immune".

Hold Me Tight, Let Me Go
Kim Longinotto, UK 2007, 100 min

-How could I ever think I'd forget... is what one of the young women asks
herself in the film. Anyone who sees this film will also find it hard to forget.

Disbelief (Nedoverie)
Andrey Nekrasov, Russia 2004, 105 min

Hold Me Tight, Let Me Go
For the forty children who call it home, Mulberry Bush is their last chance.
Excluded from school for extreme behaviour, and often having suffered severe emotional trauma, they are given three years at the Oxford boarding
school to try to turn their lives around. Acclaimed documentary maker Kim
Longinotto has once again turned her compassionate lens onto people living in extraordinary circumstances. The fragile young boys at the heart of
her film lash out in shockingly extreme ways -hitting, swearing and spitting their way through the misery of their blighted childhoods. Endlessly
patient and determined staff members verbally reason with the boys, whilst
often having to restrain them physically. Hold Me Tight is ultimately a
heartbreaking, engrossing study of dysfunction - of what happens when
families break down. It also pays witness to the tremendous influence that
adults hold - for bad and for good - upon growing children.

The Tailor
Mohamed, a Pakistani tailor, and Singh, his Indian employee, work in an
4x2m store in Barcelona’s Raval district, one of the city’s poorest neighbourhood. Mohamed is very bad-tempered and the only things he cares for
are his business and his religious belief. Singh works illegally for a miserable
amount of money. This tragicomedy shows how, in such a reduced space,
loneliness and isolation seem to be the only destiny.
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The Tailor (El Sastre)
Oscar Perez, Spain 2007, 30 min
All White in Barking
Marc Isaacs, UK 2007, 73 min
Rebellion - The Litvinenko Case (Bunt. Delo
Litvinenko)
Andrey Nekrasov, Russia 2007, 105 min

Rapport 2008

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Oslo Dokumentarkino på
Kortfilmfestivalen i Grimstad
All White in Barking
Filmmaker, Marc Isaacs, examines with charm and humour modern attitudes towards race in Barking, a white working class town to the East of
London. Through the lives of five key characters from different ethnic
backgrounds, Isaacs, a prominent but unseen presence, questions prejudices, and pries at preconceptions with remarkable results. The film at times
plays like a Mike Leigh comedy, particularly when the filmmaker urges a
white resident couple to meet up with their Nigerian neighbours. This is
a charming and often funny examination of modern attitudes in an increasingly multiethnic Britain. The messages are, however, universal, touching on how humanity expresses itself when local communities can no
longer avoid the effects of globalisation reaching their doorsteps.

Rebellion: The Litvinenko case
Alexander Litvinenko became worldknown when he was fatally poisoned
in London in 2006. He was a former KGB and FSB agent under Putin, but
left Russia shortly after holding a press conference accusing the Russian
Secret Service of various wrong-doings. The films picks up on these accusations and takes them a lot lot further. Interviews with Litvinenko are
the basis for many of the film’s arguments, accompanied by for example an
interview with Anna Politkovskaya, and clandestine video footage of the
police. Putin is accused of ordering the murders of opposition figures,
laundering money, and generally creating an atmosphere of fear and
oppression designed to crush opposition. This film pretends no objectivity, it goes out hard and urgently to present evidence against Putin’s Russia.

Disbelief
When Tatyana Morozova, a pre-school teacher in Milwaukee, learned
that her mother had been killed and her old apartment block destroyed by
an explosion back in Moscow, she believed the official version: that the
attack was the work of Chechen terrorists. Then an American scholar
published a book arguing that the bombing was engineered by the FSB,
the Russian secret service, to help Vladimir Putin win the elections. Torn
by grief and disbelief, Tatyana and her sister Alyona embark on a journey
in space and time to seek the truth - followed by the camera of Russian
filmmaker Andrei Nekrasov. Filmed in Milwaukee, Moscow, Denver, Washington, London and the Ural Mountains, Disbelief chronicles the
agony of a devastated family swept up in the high-stake politics of the socalled age of global terrorism.

Andrei Nekrasov i diskusjon med Åsne Seierstad etter visning av filmen Rebellion: The
Litvinenko Case.
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9/11- Sjokkterapi?
Fire filmer tar for seg hvordan Afghanistan kom inn i bildet i forhold til
11. sept; hvorfor mange stiller seg kritiske og sterkt tvilende til i den offisielle versjonen av hva som skjedde 11. sept. 2001 og hvordan disse angrepene har blitt brukt til å legitimere kriger og dyptgripende endringer i
våre rettssystemer.
Angrepene på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001 var
offisielt den direkte foranledningen til krigen i Afghanistan og ble brukt
i propaganda-øyemed for å begrunne invasjonen i Irak. Angrepene 11. september har også vært avgjørende for innføringen av alvorlige sikkerhetstiltak både i USA og i resten av verden, inkludert Norge. Noen av disse
tiltakene utfordrer sterkt vår oppfatning av rettsikkerhet og menneskerettigheter. Vi mener derfor at det er viktig å ta opp og holde liv i diskusjonene om hva som skjedde 11 september 2001, hva som er forhistorien
og minne oss på hvordan disse hendelsene er blitt brukt.
Meningsmålinger utført i 2006 og publisert i The New York Times og på
CBS TV påstår at så få som 15% av befolkningen i USA tror på den offisielle forklaringen på angrepene 11. Sept. 2001, mens 30% tror rapporten er
ren løgn. Dette viser en mistillit i det amerikanske samfunnet som det er
vanskelig å ignorere.

Loose Change - Final Cut
Dylan Avery, USA 2007, 122 min

Zero - an Investigation into 9-11
Francesco Tre og Franco Fracassi, Italia 2007,
104 min

Hijacking Catastrophe
Sut Jhally, USA 2004, 75 min

Our Own Private Bin Laden
Samira Goetschel, Iran/USA 2005,
60 min

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.
The New York Times
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9/11- Sjokkterapi? forts.
Å ta opp spørsmål angående angrepene 11. September 2001 er svært kontroversielt og for mange et følsomt tema. Vi inkluderer derfor denne
redegjørelsen for valget å vise to av de ”famøse” 9-11-filmene i tillegg til to andre svært interessante filmer som berører temaet.
Angrepene på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001 var offisielt den direkte foranledningen til krigen i Afghanistan og ble
brukt i propaganda-øyemed for å begrunne invasjonen i Irak. Angrepene 11. september har også vært avgjørende for innføringen av alvorlige
sikkerhetstiltak både i USA og i resten av verden, inkludert Norge. Noen av disse tiltakene utfordrer sterkt vår oppfatning av rettsikkerhet og
menneskerettigheter. Vi mener derfor at det er viktig å ta opp og holde liv i diskusjonene om hva som skjedde 11 september 2001, hva som er
forhistorien og minne oss på hvordan disse hendelsene er blitt brukt.
Siden røyken la seg over Ground Zero i New York har etterlatte etter ofrene samt et økende antall andre forsøkt å finne tilfredsstillende svar på
hva som egentlig skjedde, hvorfor det skjedde og hvem som sto bak. I 2006 ble en landsomfattende meningsmåling i USA publisert av New York
Times og CBS News der kun 15 % de spurte oppga at de trodde på den offisielle forklaringen på angrepene 2001. 30 % oppga at de mente den
offisielle versjonen var løgn, mens flertallet av de resterende mente det var alvorlige mangler med den. Samme år gjorde Zogby International
en meningsmåling der 40 % oppga at de mente 9-11 kommisjonens rapport forsøkte å dekke over hva som egentlig hadde skjedd . I 2007 skrev
New York Post (Murdochs New York avis - svært pro-Bush), riktignok i ganske ironiske vendinger, at 2/3 av den amerikanske befolkning mente
at regjeringen visste om angrepene på forhånd men unnlot å gjøre noe for å stoppe dem.
En lang rekke andre meningsmålinger har gitt lignende resultater. Etter hvert har et økende antall personer (akademikere, militære offiserer,
politikere, journalister og andre) stilt seg bak et krav om at en ny etterforskning må til for å takle alle de ubesvarte spørsmålene omkring hva som
faktisk skjedde 11. september 2001.
Blant de som mener den offisielle forklaringen på 9-11 er utilstrekkelig finnes det alt fra de mest fantasifulle konspirasjonsteoretikerne, til de
mer nøkterne kritikerne, som Robert Fisk (The Independent). Endel går svært langt i å spekulere i på hvilke måter myndighetene har gjennomført terrorhandlingen som en såkalt "false flag operation" (f.eks. Alex Jones' film Terrorstorm) og det er dette som har gitt 9-11-bevegelsen (den
bevegelsen som presser på for en ny etterforskning) konspirasjonsstempelet. En annen del av de som er opptatt av dette temaet mener administrasjonen var forberedt på en anledning som gjorde det mulig å gå til krig i Afghanistan og Irak samt å gjennomføre gjennomgripende endringer i det amerikanske samfunnet (Patriot Act, en langtrekkende privatisering av det amerikanske militæret, realiseringen av de neokonservatis drøm om en langt mer aggressiv amerikansk utenrikspolitikk mm).
Noen vil innvende at USA er full av konspirasjonsteorier om alt mulig, fra teorier om at børskrakket i 1929 var planlagt og styrt til påstander om
CIA og FBI innblanding i mordet på Kennedy, og teorier om at månelandingen aldri fant sted, samt at det alltid har eksistert bevegelser i USA
med sterk mistro til alle typer myndigheter uansett om de er republikanske eller demokratiske. Tallene som framkommer i meningsmålingene
over overgår imidlertid langt det man kan avskrive som rabiat paranoia fra en liten isolert klikk.
I september 2000, ett år før angrepene på WTC og Pentagon publiserte en neokonservativ klikk av det republikanske partiet en strategi forThe
New American Century (publisert av The Project for the New American Century, en neokonservativ think tank), undertegnet av Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz m.fl., der en meget sentral del er overgangen til en langt mer aggressiv amerikansk utenrikspolitikk inkludert en enorm økning
av militærbudsjettene og en sterkere kontroll over land som Irak. For at denne nye utenrikspolitikken skulle kunne bli godtatt av det amerikanske
folket, mente de at det måtte skje "... a catastrophic, cataclysmic event, like a new Pearl Harbor". Hvem blir ikke litt konspiratorisk i hodet av å
lese noe sånt?
Hva som er virkelig og hva som er ren fiksjon når det gjelder 11. september er fremdeles svært vanskelig å avgjøre. Noe som er sikkert er at det
eksisterer et alvorlig tillitsproblem mellom en stor del av folket og den nåværende administrasjonen, angående en svært alvorlig og tragisk hendelse. Dette tillitsbruddet er så alvorlig at man lurer på hvordan et slikt samfunn kan fortsette å fungere uten å bli til en politistat. Det vi også
vet er at det finnes mange svært relevante og interessante spørsmål som på et eller annet tidspunkt bør besvares, enten med en mer troverdig
konstruert historie, eller med noe som forholder seg bedre til en etterprøvbar virkelighet. Dette er også viktig for verden utenfor USA ettersom
11. Sept har blitt stående som det viktigste argumentet for en politikk som foreløpig har gjort verden mer utrygg og skapt mer fiendskap.
Så hvorfor er det ingen vilje til å tilfredsstille denne nysgjerrigheten og stilne denne enorme tillitskrisen? Noen har prøvd; men det merkelige er
at det mest synlige svaret på alle spørsmålene som angår 11. september har kommet fra et populærvitenskaplig blad, ie Popular Mechanics, ikke
fra relevante myndigheter. Den offisielle 9-11-comission report gir ikke tilfredsstillende svar på mange av disse svarene. Det gjør heller ikke Popular Mechanics når alt kommer til alt. The National Institute of Standards and Technology (NIST) har gitt sitt svar på hvorfor wtc kollapset
pga brann, noe som aldri tidligere har skjedd med en skyskraper, men heller ikke denne rapporten tilf redsstiller tvilerne.
Filmene Zero - an Investigation into 9-11 og filmen Loose Change (Final Cut) gir en oversikt over endel av disse spørsmålene og et møte med
noen av menneskene som stiller dem.
På dagtid torsdag 11 september viste vi kl. 11:00: Hijacking Catastrophe (USA 2004) som vi har vist to ganger tidligere, i 2004 og 2006. Filmen tar
opp forspillet til angrepet på Irak og ser på den ideologiske bakgrunnen til de menneskene som har satt igang krigene i Afghanistan og Irak, samt
innførte Patriot Act, skaffet seg store pengesummer gjennom korrupsjon og har gjort verden til et farligere sted. Kl. 12:30 viser vi Zero - an Investigation into 9-11, en europeisk film om alle de ubesvarte spørsmålene omkring angrepene i 2001. Filmen ble vist på en spesialvisning i Europaparlamentet tidligere iår. Kl. 14:30 viste vi den mest kjente av alle 9-11-filmer: Loose Change. Vi viser Final Cut-versjonen (filmen finnes i tre
versjoner; versjon en og to og "Final Cut"). TV2 viste overraskende nok denne filmen en sen nattetime sommeren 2008; de viste da versjon to.
På kveldstid viste vi to filmer, med kommentarer og eventuell diskusjon; kl 18:00: Our Own Private Bin Laden fra 2005. Dette er også en film vi
har vist tidligere (i februar og oktober 2006). Den tar opp historien om Afghanistans krig mot Sovjetunionen på 1980-tallet og USAs involvering
i denne krigen. Det var her, med amerikansk støtte, at organisasjoner som Bin Ladens såkalte Al Qaida ble skapt, med amerikanske penger og
våpen. Filmen gir også, gjennom noen svært interessante intervjuer forbindelser til dagens situasjon. Kl 20:00 viser vi igjen Zero - an Investigation
into 9-11, denne gangen med kommentarer av og eventuell diskusjon med Emil Andre Røyrvik. Se forøvrig våre nettsider for mer informasjon:
http://www.dokumentarkino.no/andre/2008/11_sept_sjokkterapi.html
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Civil War in Europe

En alternativ mediekanal
Wednesday, September 24, 2008
At Parkteatret

Lessons learned and not;
from Yugoslavia to Georgia
The Death of Yugoslavia
This documentary series is unique in its way of following the conflict step
by step, and letting all leaders speak. It is extremely detailed and this might
make it difficult at times to keep the overview of what is happening. Still,
we think there is a lot to learn from trying to follow the chaos that the
Yugoslav civil war was. The series puts forward a series of important
questions, and it might also help to understand some of the mechanisms
that drove the worst war in the last 60 years in Europe.
Episode 1: Enter Nationalism
Nationalist feelings are let loose in Yugoslavia. Especially in Kosovo Serb
nationalist are pressing the central authority. Milosevic starts out in Tito's spirit trying to deal with the problems without acknowledging the
Kosovo-serbs claim that the troubles are ethnic related, but soon finds that
he can build his power base faster by supporting the Serb nationalists and
play this against the sitting president of the Yugoslav federation. Rumours
of attacks on Serbs in Kosovo increases ethnic frictions. The rethoric between Milosevic in Belgrade and the regional authorities in Kosovo, Croatia and Slovenia gets harsher.
Episode 2: The Road to War
Croatia tries to strenghten its independence in the federation. Episodes of
violence between Croats and Serbs leads to a state of emergency.The US
ambassador puts some pressure on to stop the use of military forces in
Croatia.
Episode 3: Wars of Independence
June 25 1991 Croatia and Slovenia declares their independence.
The European Community tries to intervene. Serbian militia groups take
control of a series of towns and villages. Internal conflict in Croatia. The
extreme nationalists wants conflict and contributes to the violence. Mladic goes to Croatia.
Lord Carrington is the EC envoy. His proposal is independence for the republics. This threatens Milosevic power base and Serbia puts pressure on
Montenegro to reject the proposal, and negotiations fail.The war starts.
Episode 4: The Gates of Hell
Bosnian Serbs wants to stop all claims for an independent Bosnian state.
Sarajevo is controlled by different militias. The Bosnian Serbs takes control of the hills around the city. Franjo Tudjman, the Croatian president
proposes a divided Bosnia, in three parts. The Bosnian Serbs under Karadzic takes control of large parts of the country. Croatian militias takes control of some parts. Ethnic cleansing begins in Bosnia.
Lord Carrington proposes a partition of Bosnia. Negotiations fail.
Karadzic’s militia bombs Sarajevo from the hills.
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The Death of Yugoslavia

(Angus MacQueen, Norma Percy and Paul
Mitchell.
Brook Lapping/BBC, UK
1995/96, 6x50 min). Following the growing
conflict from 1988 till the Dayton agreement
in 1995.
A six part documentary series in one day.
From 11:00 – 18:00. Evening screening of
episode 3 at 19:00 with a following discussion.

Civil War in Europe. Lessons learned
and not. From Yugoslavia to Georgia
Discussion following evening screening of episode 3.
Panel Participants:
Scott Gates (Director at the Centre for the Study of Civil War, CSCW-PRIO),
Cecilie Endresen (Doctoral research fellow
(ILOS), University of Oslo, with many years
experience as a political analyst in the Western
Balkans)
Jon Kværne (Political analyst with many years
working experience with Balkan societies and
politics, as well as political observer for the EU
in Albania and Kosovo)
Mikkel Berg (MA with Abkhasia as research
area).
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Civil War in Europe
Lessons learned and not;
from Yugoslavia to Georgia
Episode 5: A Safe Area

The episode starts with Lord Owen coming to Sarajevo in december
1992 saying to the media: "Don't, don't, don't live under this dream
that the west is going to come here and solve this problem. Don't
dream dreams".
Srebrenica had become a refuge for thousands of muslims driven from
their homes in other parts of Bosnia. The city was surrounded by
Bosnian Serbs and in effect became a huge prison camp. They tried to
starve the population by stopping supplies coming into the city. UN
General Morillon sets up a base in Srebrenica. Srebrenica is declared a
safe area.
Concentration camps are set up in different areas of Bosnia. Outside
Yugoslavia people discuss whether what is going on in Bosnia is in fact
ethnic cleansing and whether the rest of the world has any responsibility to act. The US gets involved, so does the Russians. US first holds
back and Europe needs to act alone, but initiatives are made to engage
NATO. The Vance-Owen plan (named after its principal negotiators,
former U.S. secretary of state Cyrus Vance and former British foreign
minister David Owen) is put forward to the parties in the conflict.
This is a new attempt to divide the country between the Bosnian
Serbs, The Bosnian Croats and the rest of the Bosnians (muslims). A
lot of pressure is put on the parties to accept the plan and only Karadzic holds back. In the end he signs the treaty but it has to be ratified by
his co-leaders in the Republika Srpska, which it was not.
The episode ends with American NATO military jets bombing the
Bosnia Serb positions around Sarajevo.
Episode 6: Pax Americana

In 1995 Srebrenica is under siege for the third year in a row. The international community is talking about what to do.
Holbrooke becomes the envoy from the USA.
In august 1995 Bosnian Serbs are bombing Sarajevo, and the USA
bombs Bosnian Serb positions around the city.
Bill Clinton calls the parties to Dayton to reach an agreement, which
is reached in November 1995 between Milosevic, Tudjman and Izetbegovitch, the presidents of Serbia, Croatia and Bosnia. The series ends
here.

In collaboration with:
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Oslo Dokumentarkino på Film fra Sør
A Promise to the Dead.
The Exile Journey of Ariel Dorfman
Director: Peter Raymont
Canada 2007, 90 min
Languages: English and Spanish, subtitled in English

October 9-19, 2008
Program:

A Promise to the Dead
Director: Peter Raymont
Canada 2007, 90 min

Without the King
Director: Michael Skolnik
Swaziland/USA 2007, 84 min

Lakshmi and Me
Ariel Dorfman was cultural advisor to the Allende government in Chile
in 1973 when Pinochet took power through a bloody military coup.
Dorfman was one of very few members of the government to survive the
coup. He has interpreted his role on this earth to be to tell the story of
the dead and those that disappeared after September 11, 1973.
Dorfman’s life of exile and his reflections on what happened 28 years before the second September 11 represents the emotions and fates of many
Chileans who were also forced to flee their country in the 70’s. It also
provides a deeply emotional and poetic comment on how innocent death
and the abuse of power can affect the
human soul and an individual’s identity.

Director: Nishta Jain
India 2007, 59 min

Shock Waves
Director Pierre Mignault
Canada 2007, 52 min.

From Prison to Parliament
Director: Charlotte Røhder Tvedt
Medieoperatørene, Norway 2008, 58 min

Discussion:

Allende 100 Years:
THE LEGACY OF SALVADOR ALLENDE
IN LATIN AMERICA
Special event following the screening of A Promise
to the Dead on Sunday Oct. 12, 15:00, Vika 1:
With: Mariano Aguirre and Richard Gott.
Moderator: Sarah Prosser
(Discussion in English)
Mariano Aguirre is a political analyst and Director of FRIDE, Madrid
Richard Gott is a well known journalist/writer
and historian. He has lived in and written about
Latin America for several decades.
Salvador Allende was born in 1908 and died on
the 11th September 1973 during Pinochet’s bloody coup. Allende introduced socialist politics
through democratic means, and in so-doing created an expectation amongst people in Chile and
Latin America that real change was possible. The
coup, backed by Washington, destroyed this vision of a democratic route to greater equality and
justice.
In the film A Promise to the Dead Ariel Dorfman
makes a connection between Allende and Latin
American politicians today.
Is the legacy of Salvador Allende still alive in Latin America? Is there any connection between
Allende’s presidency in the 1970’s and the new
left movements of Latin America? What will a
new president in Washington mean for Latin
America?
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Oslo Dokumentarkino på Film fra Sør
Without the King
Director: Michael Skolnik
Swaziland/USA 2007, 84 min
Language: English

Without the King tells the story of Swaziland - where the last absolute
monarch in Africa rules over what is one of the world’s poorest populations. While the king lives a life of luxury, the majority of the population
lives in abject poverty, with the highest rate of HIV in the world andthe
lowest life expectancy in the world.
Through close interviews with the royal family and with citizens plotting to bring about an end to tyrannical rule, the film paints a picture of a
country which is destined to experience dramatic political change in the
not too distant future.

Lakshmi and Me
Director: Nishta Jain
India 2007, 59 min
Languages: English, hindi, marathi, tamil
Subtitled in English

DEMOCRACY VS. IDENTITY
Discussion with director Michael Skolnik after
the screening on Saturday Oct. 11, 13:00. (Discussion in English). Moderator: Ketil Magnussen
Is there a conflict between democratisation
and modernisation on one hand and maintaining traditions and identity on the other?
Swaziland is the last absolute monarchy in Africa. In the film Without the King Mswati III, the
present king, who lives a life of luxury while his
people are among the poorest on the planet, argues that a political reform will rob them of
their culture, and therefore their identity. Does
he have a point?

Indian society is today still characterised by fundamental divisions based
on both class and caste. Nishtha Jain’s film is about the relationship she
has with her own maid who is defined by society as a social inferior. A
western audience can appreciate how deep-rooted the social divisions are
and at the same time appreciate why individuals are beginning to challenge traditional definitions and to demand change.
Lakshmi and Me is a reflective and deeply personal film. Only one hour
long it is able to carefully approach a subject and tell a story that leaves us
closer to understanding ingrained Indian social and cultural attitudes, attitudes that are subject to increasing resistance.

CASTE, CLASS AND WEALTH HOW INDIAN SOCIETY IS RESPONDING TO
ECONOMIC GROWTH
Saturday, Oct. 18., 17:00, Tancred (Cinemateket)
(Discussion in English)
Discussion with Namrata Goswami, IDSA, New
Dehli, after the screening. Moderator: Sarah
Prosser
Goswami is a researh fellow at the Institute for
Defence Studies (IDSA) where one of her fields
of research is Ethnic and Intra-State Conflicts. She
has a PhD from Jawaharlal Nehru University. She
has both experience with the caste system and
many thoughts about what is needed to change
the Indian caste and class system.

Though outlawed by the Indian Constitution the caste system, in various forms, continues to survive in modern India strengthened
by a combination of social perceptions and class/economic status.
The discussion after the screening considered to what degree the positive economic growth recorded in recent years in India is integral to the breaking down of social divides. It will also debate whether, alternatively, increased differences in wealth contributes to these divisions being preserved or even strengthened.
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Oslo Dokumentarkino på Film fra Sør
Shock Waves
Director Pierre Mignault
Canada 2007, 52 min.
English/French - subtitled in English
MEDIA AND DEMOCRACY

A film about a UN-backed independent radio station in the Democratic
Republic of Congo where journalists risk everything to ensure local
voices report the truth about the violence and oppression that dominates this country. The of journalists of Radio Okapi believes that freedom of speech is the most important factor in building stable democratic institutions. They are prepared to risk their lives on a daily basis to
gather and disseminate information about what is actually happening in
this country – a country that is rich in natural resources but that is ridden with violence, corruption and human rights violations on a massive
scale.

IN THE DR CONGO

Journalism must speak for those who have no voice, for people without power
who cannot speak out, but who can only whisper. You start with that and
take it further.

Is freedom of expression possible in the DRC
and can the radio journalists we meet in the
film Shock Waves really make any difference?

José Menga, reporter for Radio Okapi.

From Prison to Parliament
Director: Charlotte Røhder Tvedt
Medieoperatørene
Norway 2008, 58 min
Languages: English and Norwegian, Subtitled in English

Wed. Oct. 15, 17:30 in Vika 2
The journalists working for Radio Okapi fundamentally believe that by reporting the daily
events and news from around the country they
will make a crucial contribution to a transition
to a more democratic and peaceful society.
They are willing to risk their lives on a daily basis to deliver the true stories of even the worst
abuses that are happening across the country.

Discussion with Morten Bøås (Fafo). Morten
Bøås has travelled and undertaken research in
central Africa for many years and in doing so has
amassed a deep knowledge of the country, the
people and the situations they live in. Moderator: Ketil Magnussen.

Two years before the dramatic election in Kenya in 2007, the Norwegian-Kenyan Peter is in Bastøy Prison, sentenced for embezzlement.
His fellow prisoners only call him “The President”, for he intends to
participate as a candidate for Parliament during the elections in Kenya.
The goal is to win without buying one single vote. He will fight for a
democratic development and against corruption. Peter admits that the
embezzlement was a mistake but nevertheless a necessary means on the
way to increased democracy in his own country. The end justifies the
means.
Wolf, his cellmate from Germany, comes with him to Kenya to help Peter reach his goal. The film follows the campaign, through hard work
and limitless optimism, from a Norwegian prison to the Kenyan Parliament.

KORRUPSJON, VALG OG DEMOKRATI
ons. 15 okt. kl. 19:00 (Eldorado kino)
(discussion in Norwegian)
I filmen har jeg ønsket å utforske demokratiets premisser og dilemmaer. I forhold til det konkrete eksemplet som her er historien til Peter Owino Ranginya: Er det å gi ut penger i en valgkamp en alvorlig
trussel mot demokratiutvikling, eller ikke?
- sier regissør Charlotte Tvedt om filmen.
Det var tema for diskusjonen etter filmen med Jan
Borgen (Transparency Int.) og Bård Anders
Andreassen, Førsteamanuensis ved senter for
menneskerettigheter, UiO. Regissør Charlotte
Røhder Tvedt stiller spørsmål til panelet (omvendt Q&A). Sarah Prosser (Oslo Dokumentarkino) var ordstyrer.
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Alternativer til militær intervensjon

Onsdag 22. oktober
på Parkteatret Scene

To filmer, om Kosovo og Liberia. Innlegg og diskusjon mellom filmene
om alternativer til militær intervensjon i konflikter.
PROGRAM:
16:00: View from the Bridge (film om Kosovo)
18:00: Enkel matservering (gratis)
18:30: Innlegg og diskusjon
21:00: Pray the Devil Back to Hell (film om Liberia)
View from the Bridge

Kosovo og Liberia fungerer i denne sammenhengen som eksempler og
illustrasjoner på konfliktområder der sivil motstand mot vold har spilt
en stor rolle og der sivile fredsstyrker muligens kan skape langt bedre
resultater enn militær inngripen. Filmene kan ses uavhengig av hverandre og også uavhengig av diskusjonen mellom dem. De er høyst severdige i seg selv, som to viktige og meget interessante historier, som begge
er godt fortalt.

(Laura Bialis and John Ealer, USA 2008, 104 min)

A phenomenal, must-see documentary. A clear look
at a complex issue.
Air America Radio

Filmen View from the Bridge om Kosovo forsøker både å fortelle Kosovos historie og å gi et bilde av hvordan situasjonen er akkurat nå. Filmen kom nylig ut og er fremdeles svært aktuell.
Filmen Pray the Devil Back to Hell handler om hvordan en gruppe
kvinner satte igang et motstandsarbeid mot den voldelige krigen i Liberia og var med på å presse fram en løsning på konflikten, kun med sivile
midler til rådighet.
Innleggene og diskusjonen mellom filmene tar for seg hvilke alternativer som finnes for militære intervensjoner i konfliktområder. Særlig vil
dette fokusere på sivile fredsstyrker som alternativer til militære fredsstyrker.

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

This film is inspiring, uplifting, and is a call to action for all of us.
Desmond Tutu
This film could change the world.
Michael Moore

I samarbeid med:

Best Documentary Award
Tribeca Film Festival,
New York 2008
Winner - Witness Award
Silverdocs
Audience Award
Jackson Hole Film Festival

Innlegg ved:
President Charles Taylor i Liberia ble presset
til forhandlingsbordet
av kvinnebevegelsen i
landet.

Jochen Schmidt fra Forum Ziviler Friedens Dienst
(ZFD): om The German Peace Service -modellen,
samt om utviklingen i EU når det gjelder sivile fredsstyrker.
Linda
Nordby
fra
Kirkens
Nødhjelp/Ledsagerprogrammet: Om Ledsagerprogrammet på Vestbredden
Trond Botnen fra Norges Fredslag- Om FORSETE
og sivile fredsstyrker
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Onsdag 29. oktober 2008

Krigen mot narkotika
Narkotikapolitikk i Oslo

på Parkteatret scene

Ny norsk dokumentarfilm: Åra som går etterfulgt av diskusjon.
Vi viser også filmene American Drug War og Plan Colombia. Med disse
filmene ønsker vi å sette fokus på den globale krigen mot narkotika og på
hvorvidt kriminaliseringen av narkotika har vært vellykket eller en total fiasko.
PROGRAM:
16:00: American Drug War (film)
18:30: Åra som går (film)
19:30: Diskusjon
20:45: Plan Colombia (film)
American Drug War handler om den amerikanske og internasjonale
krigen mot narkotika. Den tar utgangspunkt i Nixons tale i 1973 der
han erklærer "krig mot narkotika". Filmen er kritisk til om denne "krigen" i det hele tatt har hatt noen positiv effekt, og fokuserer på mange
svært negative konsekvenser.
Åra som går er en ny norsk dokumentarfilm som er kritisk til hvordan
narkotikapolitikken i Oslo drives. Oslo har i mange år vært overdosehovedstaden i Europa, og tiltakene klarer ikke å endre dette tragiske bil det. Filmen setter på spissen argumentene for hva slags politikk Oslo og
Norge bør ha; en politikk basert på skadereduksjon eller en politikk basert på forbud. Filmen følges av en diskusjon.
Plan Colombia, Cashing in on the Drug War Failure er, som American
Drug War, en film som forsøker å se det større bildet, og se den enorme
veksten i tilgangen på harde narkotiske stoffer i et annet perspektiv.
Hvordan kan det ha seg at to land (Colombia og Afghanistan) som i
stor grad er militært kontrollert av stater (USA og NATO) som offisielt har knyttet seg til bekjempelse av narkotikahandelen, er de to landene som leverer den overveiende massen av heroin og kokain til verden?

American Drug War
Kevin Booth, USA 2007,
120 min. (engelsk tale)

Åra som går

Akbar, Norge 2008,
55 min. (norsk tale)

Plan Colombia, Cashing in on the
Drug War Failure
Gerard Unger, USA 2003,
57 min. (engelsk tale)

Diskusjon kl 19:30 (etter filmen Åra som går):
Oslo er fremdeles overdose-hovedstaden i
Europa.
-Hva hjelper - skadereduksjonspolitikk
eller forbud?
-Bør sprøyterommet i Oslo sentrum
stenges?
Diskusjon med:
Hilgunn Olsen (SIRUS)
Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk)
Jon Storaas (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)
Ordstyrer: Ketil Magnussen
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Tirsdag 18. november 2008

Kampen om vannet

På Parkteatret Scene

Hvordan kan fredsbevegelsen og bistandsorganisasjonene jobbe sammen
for en mer samstemt og helhetlig håndtering av ressurskonflikter?

Flow – For Love of Water (83 min) er Irena Salinas prisbelønte film
om det kanskje viktigste miljøspørsmål i det 21 århundre; verdens
vann-krise. Salinas film handler både om privatisering og om forurensingen av verdens vann-ressurser. Filmen gir både sterke visuelle inntrykk og en mengde intervjuer med forskere, politikere og aktivister.
Lett matservering og underholdning mellom filmene.
Drying Up Palestine (28 min) er en film om vanskelighetene og begrensningene som rammer det palestinske samfunnet ved at de israelske myndighetene har bortimot full kontroll over tilgangen til vann og
avløpssystemet på Vestbredden.

Flow - For Love of Water
Irena Salina, USA 2008, 83 min
International Jury Prize
Mumbai Int. Film Festival, 2008
Best Documentary
Vail Int. Film Festival, 2008
Best Documentary
United Nations Association Film Festival

Drying Up Palestine
Rima Essa and Peter Snowdon,
UK 2008, 28 min

Diskusjon etter filmen Drying Up Palestine med:
Andrew Preston fra Foreningen for Internasjonale
Vannstudier (FIVAS)
Ole Magnus Theisen fra The International Peace
Research Institute of Oslo og
Marit Brochman fra Universitetet i Oslo
Nina Drolsum Kroglund, forfatter
Ordstyrer: Alexander Harang (Norges Fredsråd)
Hvordan kan fredsbevegelsen og bistandsorganisasjonene jobbe sammen for en mer samstemt og
helhetlig håndtering av ressurskonflikter?
I samarbeid med:
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Parkteatret, 3-7 December 2008
31 films over 5 days.

The first film festival dedicated to Human Rights to be held in
Norway and in the rest of Scandinavia.

The festival took place in Oslo at Parkteatret in Grünerløkka from the
3rd to the 7th December 2008. It was organised by Oslo Dokumentarkino and Human Rights House Oslo.
31 films were screened from 11 countries. Nearly all had experts to
introduce and discuss the topics raised by the films.

From the opening of the festival. Top left: Erling Borgen
and Tom Heinemann (documentary film makers). Top
right: Erik Rudeng (director
The Freedom of Expression
Foundation). Left: Hubert
Sauper (film maker – director
of Darwin’s Nightmare.

16 of the screenings were Norwegian premieres.
Five full days of screenings and discussions took place, from 11am to
11pm or later.
Four themes formed the focus of the festival: Business and Human
Rights, Oppression, Freedom of Expression, Activists.
Ten international guests visited Oslo to participate in thematic discussions. 19 experts from Norway introduced and discussed the topics
raised by the films.
About one third of the public were students. About 10-20% were pensioners.
The festival website attracted approximately 4000 visits from mid
November to mid December. There were over 300 visits a day during the
festival period. The Facebook site had over 1000 registered members.
Media coverage was considerable: NRK prime-time radio and website
covered the festival and two of the films in detail. Dagsavisen wrote
three major articles about the festival and the films. Aftenposten Aften
had a full page about the festival and Klassekampen also covered the
event.
A special report about the festival is available on request.
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Wednesday Dec. 3:
Erling Borgen retrospective:
•
•
•
•
•
•

Et lite stykke Norge.
I Skyggen av Statoil
Diktatorgjeld
De Fattiges Plass
Kringsatt av fiender
Et tårn av løfter

Opening films:
An Independent Mind
Darwin’s Nightmare
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A thematic festival

This festival was programmed to focus on the themes the films communicated- those of Human Rights and Human Wrongs. It did not aim
to be a festival focussed on the newest or most effectively marketed
films, but rather on the best selection of films both new and old that
would engage, inspire and challenge our views on Human Rights.
Four main focuses were selected for 2008. Each theme was programmed
to be mostly limited to a single day, with introductions and discussions
before or after every film, and a major debate in the afternoon/evening.
The main themes 2008.

2008 was the year when the world commemorated the 60th anniversary
of the Universal Declaration of Human Rights. This fell on the 10th
December, the same day as the Nobel Peace Prize is awarded annually in
Oslo. Human Rights Human Wrongs chose to highlight both the positive and the negative regarding the status of the concepts behind the
declaration, and in particular the most relevant aspects with for an audience living in Norway. With this in mind the films and discussions
were grouped accordingly:
!
!
!
!

En alternativ mediekanal
Films:
Darwin's Nightmare, 2005, France,107’
Independent Mind, 2008, UK, 90’
Slavery, 2000, UK, 90’
China Blue, 2005, USA, 88’
Power Trip, 2005, UK, 85’
Shadow of the Holy Book, 2008, Finland, 90’
Total Denial, 2006, Bulgaria/Italy, 75min
The Corporation, 2004, USA 4x55mins
Digital Cemeteries, 2007, Greece, 55’
Undercover in Tibet, 2008, UK, 48’
This Way Up, 2007, France, 60’
What Remains of Us, 2004, Canada, 76’
The Devil Came on Horseback, 2007, USA, 87mins
The Yes Men, 2004, USA, 80’
The World According to Monsanto, 2008, France/Canada,109’
Shockwaves, 2007, Canada, 52’
Freedom of Expression, 2007, USA, 52’
Independent Mind, 2008, UK, 90’
Letter to Anna: the Story of Journalist Politkovskaja's Death,
2008, Switzerland, 84’
Iron Eaters, 2008, Germany, 85’
The Day After Peace, 2008, UK, 81’
A Lesson of Belorussian, 2006, France, 56’
Taking Root: The Vision of Wangari Maathai, 2008, USA, 81’
A Walk to Beautiful, 2007, USA, 85’
Dictator Hunter, 2007, Netherlands, 75’
Faces, 2007, France, 83’

Business and Human Rights
Oppression
Freedom of Expression
Activists: the Power of the Individual

Business and Human Rights

Darwin's Nightmare
A community by Lake Victoria becomes devastated, as their fish and
livelihoods are victims of globalisation and arms trade. Oscar nominated for a good reason: this is one of the best documentaries ever made.
Presented by Hubert Sauper - Director

Slavery
Three stories (domestic help in UK and USA, carpets in India and the
cocoa in the Ivory Coast) that expose the tip of the iceberg that is the
modern slave industry. We know about fair trade, but slavery- behind
our western lifestyles?
Introduced by Anne Hege Simonsen - Senior lecturer in journalism,
Oslo University College.
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China Blue
Shot, partly clandestinely, in China, this is a deep-access account of
what both China and the international retail companies don’t want us
to see – how the clothes we buy are actually made. One of the best films
about human rights in the world of the textile supply chain. Thoughtprovoking every time you put on your jeans.
Introduced by Kristin Holter - Director Initiativ for Etisk Handel

Power Trip
A powerful American corporation has bought the electricity rights in
Tbilisi, Georgia. How can they balance the hardships privatisation
brings to the people with a professed genuine desire to help the country
rebuild itself in post-Soviet times? Is it actually possible for a corporation to behave humanely in the long term?

Shadow of the Holy Book
A slightly absurd documentary in an absurd country - Turkmenistan,
ruled by an absolute dictator, where people have little basic rights, and
where the Rhunama book determines who gains entrance into this oilrich nation. StatoilHydro are opening an office in Turkmenistan next
year. Should they?
Introduced by Farid Tukhbatullin - Turkmenistan (now Austria).
Human rights activist and former political prisoner; key figure in the
film.

Total Denial
A court case against a major oil company UNOCAL who built a pipeline in Burma together with TOTAL, a country where human rights
abuses are all too frequent. Where are Norwegian companies and the
Norwegian pension fund investing their business? What ethics are taken into account?
Introduced by Joakim Sharp-Bergersen - researcher at UMB on Burma, previous advisor to UNDP in Laos.

The Corporation
This is the film that explores the nature and spectacular rise of the dominant institution of our time - the corporation. Narrated by Naomi
Klein and winner of many prizes and audience awards around the world,
it is a must see for everyone interested in modern business and the
people it affects.
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Digital Cemeteries
Where does your computer go when it dies? Rich countries choose to
export the toxic waste to developing countries where billions of people
are forced to choose between poisoning and poverty.
The waste from our consumer lifestyles ends in the bin or at the recycling station. But what then? Are we aware ofthe whole story?
Introduced by Ingvild Jenssen - NGO Platform on Shipbreaking,
Brussels, working to prevent human rights abuses and environmental
injustice linked to toxic waste on board end-of-life vessels.

The World According to Monsanto
Monsanto has become one of the most controversial companies in industrial history, and little seems to have changed as a result of its reinvention as a 'life science' company working on sustainable development.
Norway's pension fund has 1, 3 billion NOK invested in Monsanto.

Ironeaters
The workers who dismantle the oil tankers and container ships disposed of by the Western World. Exploitation and the poverty trap illustrated through stunning cinematography.
Norway is behind a new treaty on transnational waste, but will
anything change? Will anyone take any more responsibility?
Presented by Shaheen Dill-Riaz (Bangladesh) Film director.

The Business and Human Rights Discussion Panelists:

Chair: Ketil Magnussen, Oslo Dokumentarkino.
Farid Tukhbatullin - Turkmenistan (now Austria). Human rights activist and former political prisoner. Appearing in Shadow of the Holy
Book.
Maria Gjølberg - Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
Ola Mestad - Professor of Law at University of Oslo and member of
the Council on Ethics (Etikkrådet), Norwegian Government Pension
Fund.
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Oppression
The festival chose to screen four films that have beaten the system to
give a voice and a picture of what is going on. Tibet, Darfur and Palestine were all subjects of emotional and powerful screenings that
communicated the real fear of those living under constant oppression.

Undercover in Tibet
Tibetan exile Tash Despa returns to his homeland to reveal the regime of terror
that dominates daily life and makes freedom of expression an impossibility. A
chance to almost feel for yourself how it is to live in a society suffocated of its
normal existence.
Introduced by Øystein Alme- Voice of Tibet.

This Way Up
Just east of Jerusalem, the construction of the wall of separation continues a few meters from a senior citizens home. The inhabitants are
gradually and unavoidably isolated. How it feels to be hemmed in can
be sensed even in those who themselves are limited in their movements.

What Remains of Us
Kalsang Dolma travels back to Tibet with a video greeting from the
Dalai Lama. The film records the response of those that watch the video and reveals a society balanced between losing its culture and
hanging onto the Dalai Lama's messages of peaceful resistance. The
Dalai Lama has 'given up'. What happens now in Tibet?
Presented by Kalsang Dolma (Tibet/Canada),

The Devil Came on Horseback
Brian Steidle had unique access as a military observer to get images and
stories of lives systematically destroyed in Darfur. Frustrated by the
inaction of the international community, he resigns and tries to use
his pictures to generate a response. The evidence of devastating
oppression in Darfur, told in a way that makes you feel part of the all
too ineffective response.
Introduced by Neils Jacob Harbitz, Human Rights House Foundation Oslo.

The Oppression Discussion Panelists:

Chair: Sten Inge Jørgensen- Morgenbladet.
Kalsang Dolma - Tibet/Canada. Filmmaker What Remains of Us.
Charles Mukandirwa- DR Congo (refugee in Denmark). Human Rights
Defender.
Nora Sveaass- Psychologist, Norway's representative on UN Committee
on Torture
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Freedom of Expression
Limits of freedom of speech are complex and multi-faceted – this was
seen in the film An Independent Mind where clear-cut abuses of this
human right were mixed with more troublesome/thought-provoking
examples. In addition we looked at how journalism and cultural
expression is being suffocated through means ranging from murder to
tightening of copyright laws.

Shockwaves
The journalists of Radio Okapi believe that freedom of speech is the
most important factor in building stable democratic institutions. They
risk everything to ensure local voices report the truth about the violence
and oppression that dominates this country. As the world media at last
seems to have woken up to what is going on in this country what role
does the local media have in reporting the truth?
Introduced by Charles Mukandirwa- DR Congo (refugee in
Denmark), Human rights defender and by Morten Bøås Regional
Coordinator for Africa, Fafo.

Freedom of Expression
Resistance and repression in the age of intellectual property. A look at
how creativity and free expression of ideas is restricted by intellectual
property law. The legal and ethical battles are being fought in all arenas
to gain control over our cultural commons. The worrying increase in
how the law is affecting free expression in our society.
Introduced by Jon Wessel-Aas- Lawyer at NRK television.

An Independent Mind
An excellent and thought-provoking film on Freedom of Expression.
Diverse stories from people whose lives are fundamentally affected by the
limits of free speech imposed by their societies. The rights and wrongs of
free speech, from moving, inspirational and controversial personal
stories.
Presented by Rex Bloomstein (UK) Director, and poet/journalist
Faraj Bayrakdar (Syria, living in Sweden) featured in the film.

The Freedom of Expression Discussion
Panelists:

Chair: Sarah Prosser, Oslo Dokumentarkino
Jan Helgesen - President of the European
Commission for Democracy through Law of
the Council of Europe (“Venice Commission”) and Associate Professor of international law at the University of Oslo
Rex Bloomstein - UK. Director, An Independent Mind. Has made many films about
human rights, independently and for the
BBC.
Faraj Bayrakdar - Syria (now Sweden).
Journalist/poet featured in An Independent
Mind. He was imprisoned for 15 years because of the political nature of his writing; he
was subjected to regular and severe torture
during this time.

Letter to Anna: the Story of Journalist Politkovskaya's Death
A film about the life and death of Anna Politkovskaya the Russian
journalist and human rights activist well known for her opposition to
the Chechen conflict and Russian president Putin. Is anyone able to
report what is happening in Russia today?
Introduced by Ane Tusvik Bonde and Anders Nielsen, The
Norwegian Helsinki Committee.
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Activists: The Power of the Individual.
The films on the final day of the festival were a truly inspirational collection - uplifting and emotional they give the audience hope that real
change for the better will happen, and that there are dedicated people
who will stop at nothing to help their fellow citizens, neighbours and
the world at large. From Jeremy Gillet (Day After Peace) who is on a
mission to create a day of peace and nonviolence through the UN system, to students in Belarus (Lesson in Belorussian) and the inspired
film Faces from Israel/Palestine, these films give hope for a better future.

The Day After Peace
Against all odds an individual creates a UN day of global ceasefire. But
will he silence the cynics? Can an artificially created day make any difference and save any lives?
As the 60th anniversary of the UN Declaration of Human Rights approaches (10th Dec) is it time to consider if international days and
treaties make significant difference?

A Lesson of Belorussian
Lukachenko rules Belarus as a dictatorship. Despite brutal repression
young Belarusians get organised and call for a democracy.
Students still embody the spirit of resistance- be inspired by the
lengths these ones go to in a country that is part of Europe.
Presented by Alexandra Wacko, Masters student at University of
Oslo, Daria Shuk, Belarusian exchange student currently at University
of Oslo, Elisabeth Nordfjord Kristelig Folkepartis Youth Section

Taking Root: The Vision of Wangari Maathai
An inspiring story of the human rights environmentalist who won the
Nobel Peace Prize in 2004. The movement she created was evidence of
grass roots democracy working in the face of Daniel arap Moi's dictatorship.
An inspiration to all of us, and an in-depth look into Kenya and the
context that this Nobel Prize winner worked in.
Introduced by Halle Jørn Hanssen - Previously NRK correspondant
in East Africa and Secretary General for Norsk Folkehjelp

36

En alternativ mediekanal

Rapport 2008

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

A Walk to Beautiful
Five Ethiopian women who suffer from devastating childbirth injuries
and embark on a journey to reclaim their lost dignity. Rejected by their
husbands and ostracized by their communities, these women are left to
spend the rest of their lives in loneliness and shame.
Introduced by Safia Yusuf Abdi - Somali from Kenya working for
Norsk sykepleierforbund and Mangfold i Arbeidslivet (Diversity at
Work)

Dictator Hunter
"If you kill one person, you go to jail. If you kill 40 people, they put you
in an insane asylum. But if you kill 40, 000 people, you get a comfortable
exile with a bank account in another country, and that's what we want
to change here," Reed Brody, Human Rights Watch. Follow one man's
job working with Human Rights Watch as he tries to bring justice to
former dictator of Chad, Hissène Habré.
Introduced by Jan Borgen - Secretary General Transparency International, Norway

Faces
A group of friends, artists, activists, use giant photographs pasted in
unavoidable positions to question why Palestinians and Israelis do not
get on with each other. Each portrait features a pair of people, with the
same job, from the different communities. How people react to these
pictures is the film.

The Yes Men
The film follows anti-corporate pranksters Andy and Mike from their
beginnings with GWBush.com and on to their presentations as invited
speakers from WTO. These intelligent, truthful, daring and extremely
funny activists show what can be achieved to bring greater media attention to global issues of the Human Wrong type.

The Activist Discussion Panelists:

Chair: Maria Dahle and Niels Jacob Harbitz, Human Rights House
Foundation.
Jon Peder Egenæs (Amnesty International Norway), Mari Linløkken
(Anti-Racism Centre Oslo), Stian Antonsen (Leader of Skeiv Ungdom
/ Queer Youth). Safia Yusuf Abdi (Somali from Kenya working for
Norsk sykepleierforbund and Mangfold i Arbeidslivet (Diversity at
Work).
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Parkteatret, Olaf Ryes plass 11
Thursday January 22. 2009,
at 19:00 hrs.

Tillegg: Starten på 2009:

Who Creates Peace?
Grassroots Movements
or Politicians?
Does Norway support alternative ways to peace?
Women’s grassroots movements’ role in peace
processes.
Leymah Gbowee, who is the main character in the film, and filmproducer Abigail Disney was at Parkteatret. Film and discussion in English.
Liberia suffered a civil war from 1989 till 2003. The escalation from
growing internal conflicts to a civil war started with Charles Taylor's
military coup in 1989. Since then the war went on in two phases, 19891996 and 1999 - 2003.
Leymah Gbowee, with a basis in the organization Women's Peacebuilding Network, mobilized a large group of women to stop the violence.
Without weapons they demanded peace and refused to accept the power
of the armed parties in the conflict. The filmPray the Devil Back to Hell
portrays Leymah Gbowee’s fight and how Liberian women managed,
through peaceful means, to force the peace process forward.
Norway profiles itself as a peace nation, and is also committed to
the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on
women, peace and security. This resolution states the importance of supporting local women´s peace initiatives and involving
women in peace processes. To what extent does Norway support
women's grassroots movements in conflict areas? Can such grassroots movements make a difference?
---------

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

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

This film could change the world.
Michael Moore

--------Participants:

Awards:
Best Documentary
Award
Tribeca Film Festival,
New York 2008

Winner - Witness
Award
Silverdocs

Audience Award
Jackson Hole Film Festival

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

39

Rapport 2008

En alternativ mediekanal

www.dokumentarkino.no

Kan Obama endre amerikansk
utenrikspolitikk?

Onsdag 28 januar 2009; to filmer og to
innlegg.
På Parkteatret Scene

Med to filmer setter vi fokus på to sider av amerikansk utenrikspolitikk som har sterke krefter bak seg. De gir et bra bakteppe for å
stille spørsmålet om Barack Obama har mulighet til å endre utenrikspolitikken på viktige områder. Filmene behandler ikke Obama
og forholder seg heller ikke til det spørsmålet vi stiller. De gir imidlertid en interessant bakgrunn og relevante eksempler for spørsmålet.

Kl. 19:00: Apology of an Economic Hit Man
Hvordan har USA holdt på sitt økonomiske hegemoni i verden?
Film: Apology of an Economic Hit Man
USA har til nå vært den sterkeste aktøren i verdensøkonomien, ikke bare
pga en overlegen industri, men også pga en aktiv strategi for å la amerikanske selskaper ta over virksomhet i land med svakere infrastruktur og
militærmakt.

Apology of an Economic Hit Man
(Stelias Koul, Hellas 2008, 90 min).
In English/subtitled in English

John Perkins bøker påstår at metodene som har blitt brukt og fremdeles
brukes av USA for å holde seg på topp, inkluderer svindel, korrupsjon og
drap, og at om ikke det holder så går man til full krig.
Boka Confessions of an Economic Hit Man var en bestselger i USA i
over et år. Filmen, som er bygget rundt intervjuer med Perkins, og innholdet i bøkene hans, tar utgangspunkt i et folkemøte i Quito, Ecuador,
der Perkins taler og ønsker å unnskylde seg for hva han har gjort mot
folket i Ecuador.

Kl. 21:00: Grunnkurs i undertrykking
Israel - Palestina
Film: Occupation 101

Occupation 101

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

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

Filmen gir en oppsummering av historien om konflikten og om USAs
forhold til Israel. Israel har i lang tid drevet en utdrivingstaktikk overfor
palestinere. Vestlige, særlig amerikanske, medier har sjelden vist hvor
sterk undertrykkingen av palestinere faktisk er og har vært. De har heller
ikke vist tydelig hvor omfattende USAs støtte til Israel er. Denne filmen
gir et perspektiv på hva som er Israels strategi og hva som har foregått på
Vestbredden og i Gaza fram til 2008.
Filmen representerer ikke det som i norske medier i det siste har blitt
kalt en "balansert formidling". Filmen er svært kritisk til Israelsk politikk.
Filmen har vunnet en rekke priser på festivaler i USA.
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Diskusjon:
Med to filmer setter vi fokus på to sider av amerikansk utenrikspolitikk som har sterke krefter bak
seg.
De to filmene gir et bra bakteppe for å stille
spørsmålet om Barack Obama har mulighet til å
endre utenrikspolitikken på viktige områder.
Politisk kommentator Ketil Raknes og professor i
Nord-Amerikanske studier Ole Moen kommenterte spørsmålet med hvert sitt innlegg. Ordstyrer
var Ketil Magnussen.
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Sri Lanka - Mislykket fredsprosess
går over i blodbad

En alternativ mediekanal

Onsdag 4. Februar, 2009
på Parkteatret

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

The reconstruction of Afghanistan;
Success or Failure?
09:00 - 11:30: Morning seminar at PRIO (Hausmannsgt. 7)
Film and discussion. Extract from Between Hope and Fear
The war on the Taliban and Al Qaeda is not won primarily by military
means, but rather by bringing about tangible change in the everyday lives of common Afghans. The credo is embraced by the new US President Obama and his nearest advisors. Yet, the lessons from Afghan reconstruction in the seven years since the Taliban was overthrown are
mixed.
Government capacity remains weak in many areas. International donors pursue their own interests with little regard for Afghan national
plans. Effective reconstruction is difficult under the prevailing security
conditions. Yet, there are also successes. Landmines have been cleared.
Many more have access to health and education. Communities have
been engaged in running their own development projects. This filmseminar takes stock of Afghan reconstruction, and looks at how future
efforts could be more effective.

Min datter terroristen

Beate Arnestad, Norway 2007, 60 min
Sverre Tom Radøy holdt innlegg før filmen om
Sri Lanka, hva som er bakgrunnen for dagens
konflikt og hva som førte til at tamilene startet
en væpnet motstandskamp.
Regissør Beate Arnestad innledet til filmen.
Rajah Balasingham snakket etter filmen om
den aktuelle situasjonen på Sri Lanka.
Ordstyrer: Sarah Prosser
Sverre Tom Radøy er journalist i NRK og forfatter av boken "Reiser på Sri Lanka - Norges øy
i tropene" fra 2008. Rajah Balasingham er leder
for Norsk tamilsk forum.
Onsdag 11. februar: 09:00 - 11:30: Morning
seminar at PRIO

Afghanistan - Between Hope and Fear
Dominic Morissette, Canada 2008, 90 min
Discussion:
Participants: Kristian Berg Harpviken, and Dominique Morissette.
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Afghanistan: Hvem vinner krigen?
Nato eller Taliban?

Onsdag 11. februar: 16:00 - 18:45:
Ettermiddag på Vika Kino

Film og diskusjon.
Film: Afghanistan - Between Hope and Fear
Rapportene fra Afghanistan tyder på et Taliban i militær fremgang. De
internasjonale styrkene og den afghanske regjeringen påføres betydelige tap og mister kontroll over større områder. Afghanere demonstrerer for å vise sin misnøye med at de internasjonale styrkene dreper sivile. Det snakkes mye om behovet for forhandlinger, men det er uklart
hvem som skal forhandle med hvem - og om hva.
USA har annonsert at de sender opp til 30 000 nye soldater. Valget i
Afghanistan er utsatt til høsten, slik at troppforsterkningen skal ha
gjenetablert den sikkerheten som gjør at valg er mulig. Skiftet av president i Washington vil gi kursendring, men USA's militære angrep i
Pakistan fortsetter. Hva slags utsikter har USA og NATO for å lykkes
i krigen mot Taliban? Er Taliban i ferd med seire? Hva kan USA og
dets internasjonale støttespillere gjøre annerledes?
Er tiden inne til å stille spørsmålet om hvem som virkelig vinner
krigen i Afghanistan? Den canadiske filmen Afghanistan - Between Hope and Fear gjør blant annet det. Den stiller også andre
ganske direkte spørsmål. Hva med gjenoppbyggingen; er det en
suksess eller total fiasko?

Diskusjon:

Diskusjon med Laila Bokhari (NUPI) og
Kristian Berg Harpviken (PRIO) etter filmen. Filmen er med engelsk tale/tekst.
Introduksjon til filmen av regissør Dominique Morissette.
Introduksjon på engelsk. Diskusjon på norsk.
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Corporate Social irResponsibility

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

Oljeutvinning i Nigeria
Er det mulig å drive oljeutvinning i Nigeria og samtidig påberope
seg å ivareta et samfunnsansvar?
Deltaet i Nigeria er ødelagt av tiår med oljeutvinning. Befolkningen får
svært lite ut av dette mens oljeselskaper tjener milliarder.
Oljeutvinningen i Nigeria er et av de grelleste eksempler på uansvarlighet fra selskapers side når det gjelder å ivareta et minimum av samfunnsansvar. Selskapene har samarbeidet med korrupte regjeringer og
tatt ut store fortjenester mens befolkningene sitter igjen uten noen del
av fortjenesten i et land som er ødelagt av konsekvensene av oljeutvinningen. Miljø-ødeleggelsene er enorme og befolkningen er ikke bare
fattige, men mister også sitt levebrød ved at naturen rundt dem dør, og
vannet blir forgiftet.

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

Delta - Oil's Dirty Business

(Yorgos Avgeropoulos, Hellas 2006, 60 min)

Flere selskaper som opererer i Nigeria hevder at de har et engasjement
for den sosiale og miljømessige utviklingen i landet, men effektene av
dette engasjementet er svært vanskelig å se.
Statoil etablerte seg i Nigeria på 1990-tallet og er kun engasjert offshore. De hevder at de vil gjøre en bedre jobb enn sine kolleger i Shell
og andre store selskaper. Er det i det hele tatt mulig å snakke om bedrifters samfunnsansvar når man ser på hvordan oljeindustrien har påvirket Nigeria? Og hjelper det å være litt bedre enn de andre når sjansene
for å kunne skape noe positivt for befolkningen er så små? Burde man
heller arbeidet for å radikalt forandre premissene for oljeutvinningen i
landet? Slik oljeselskapene fungerer idag er det vanskelig å ikke se virksomheten som et tyveri av råvarer med hjelp av og støtte til en korrupt
regjering.
Grupper av befolkningen har tatt til våpen for å sloss mot oljeselskapene og kidnappinger av utenlandske arbeidere eller deres familier er nesten dagligdags. Av selskapene, den nigerianske regjeringen og av store
deler av verden blir disse kalt terrorister. Når man ser resultatene av oljevirksomheten på naturen og samfunnet er det vanskelig å se en begrunnelse til ikke å gå til krig mot den internasjonale oljeindustrien.
The Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) er
den viktigste av disse gruppene. Det finnes også mindre, lokale, uorganiserte gjenger som kidnapper folk for løsepenger.
Det verste direkte og mest konkrete overgrepet mot det sivile samfunn
som dokumentert ble begått av et oljeselskap skjedde på midten av
1990-tallet da Shell presset på og samarbeidet med de nigerianske myndighetene for å arrestere og henrette Ken Saro Wiwa og åtte andre ledere for en ikke-voldelig miljøbevegelse som kjempet mot Shells ødeleggelse av miljøet i delta-området. Saro Wiwas bevegelse kjempet, med
deres egne ord, for overlevelse. Mange, særlig barn, dør pga forurensingen forårsaket av oljeindustrien.

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

Monday March 2. 19:00
at Parkteatret:

Weapons of Mass Destruction
There is one gun for every ten people on the planet
Yet 8 million small arms and light weapons are
manufactured every year
Each year arms producers make enough bullets to
kill every human twice
Film: Devil's Bargain
Small Arms are weapons of mass destruction. Every year as much as half
a million people are killed by small arms.

Devil's Bargain
Shelley Saywell, Canada 2008, 89 min

On Monday March 2 the work towards an international arms trade
treaty starts in the UN Headquarters in New York. Hopefully this
treaty will be accepted and influence on the extreme availablilty of small
arms in the world.
Devil's Bargain exposes the international trade in small arms. Starting
at an American weapon expo, director Shelley Saywell travels all over
the world, from Somalia and South Africa to Bosnia and Moldavia, and
from France back to the United States. We hear stories about how small
weapons aren't destroyed after a war but rather channeled to other areas
of conflict, how they're sometimes smuggled in the bodies of animals,
and how they stand in the way of constructive economic development
in third-world countries.
Norway is a large exporter of weapons and ammunition globally. We
like to think that arms produced by Norwegian companies don't reach
countries we do not want them to go to, but the signs that they do are
many.
Monday March 2 also marks the ten year anniversary of the international ban on landmines. That process showed that it is possible to
reach international agreement and have an impact on the military industry and use of arms in conflict.

Discussion:
Conversation and discussion with David Isenberg from The International Peace Research Institute, Oslo, PRIO.
David Isenberg is Project Leader and Researcher
for NISAT (the Norwegian Initiative on Small
Arms Transfer) with a focus on conventional arms
trade and private military and security contracting.
David Isenberg is also one of the interviewees in
the film Devil’s Bargain.
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Wednesday, March 11
18:00 - 22:00 at Parkteatret:

The Greatest Silence:
Rape in the Congo

Lisa Jackson, USA 2008, 76 min.

Film screening, introduced by the director, and discussion about sexual
violence in war and how to stop it. Guests from the DR Congo, Rwanda, Australia, USA as well as experts from Norway and the Norwegian
Ministry of Foreign Affairs.
Is the conflict in the DR Congo just a chaotic and incomprehensible inferno of murder and rape, towards which nothing can be done? Or is it
possible to analyze the war and find and implement concrete actions to
prevent sexual violence and torture on the scale we see in the DR
Congo today?
Hundreds of thousands of women have been raped in the Democratic
Republic of Congo (DR Congo). Families and societies are destroyed.
Rape has become a strategy of war.
Norway is committed to UN Security Council Resolutions 1325 and
1820 about women, peace and security. This event is an attempt to give
policy advice to the Norwegian government about what to do to help
prevent sexual violence in war.
We have invited a very competent and interesting panel to answer the
question: What can the Norwegian government do to help prevent
sexual violence in the DR Congo?
The film The Greatest Silence: Rape in Congo won “The Special Jury Prize”
at the Sundance Film Festival in 2008, “Best of Fest” at the London Human
Rights Watch Film Festival, “Best of Fest” at One World Slovakia Film Festival, “Best of Fest” at Rome Independent Film Festival, “Best Documentary” at
the International Black DocuFest and “Best Human Rights Watch Documentary”.
This event was organised with the help and support of The Norwegian Peacebuilding Centre, The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, NUPI and
Norwegian Church Aid and in collaboration with Randi Solhjell and
Anette Bringedal Houge.

Introduction:
Introduction by Anette Bringedal Houge and
film director Lisa Jackson
The film screening was followed by an interview
with Leah Chishugi about her recent travels in the
Eastern DR Congo and interviews of hundreds of
raped women. Interviewer: Sarah Prosser.
Discussion:
Panel discussion about what the Norwegian government can and should do to help stop sexual
violence in the DR Congo
Panel participants:
Leah
Chishugi
Congo/Rwanda)

(journalist/nurse

DR

Kristin Scharffscher (research fellow, Societal safety and crisis management, University of Stavanger, Norway)
Anne Kristin Sydnes (Head of Department of International Programmes, Norwegian Church Aid)
Bernard Kalume (DR Congo, UN worker,
translator and liason between the UN and several
militias in eastern Congo)
State secretary Håkon Gulbrandsen (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
Morten Bøås (researcher Fafo - Norway, expert on
the DR Congo)
Moderator: Giji Gya, Executive Director, International Security Information Service, Europe.
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Enjoy Poverty

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

En sterkt provoserende og viktig film om Den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo), om fattigdom som ressurs, om bistand og korrupsjon, om media og katastrofer og om utnyttelse av mennesker og naturressurser.
Som en fortsettelse av forrige film og arrangement om DR Kongo (onsdag 11. mars) viser vi filmen Episode III: Enjoy Poverty. Filmen er en anderledes dokumentarfilm, filmet som en dokumentasjon av et kunstprosjekt og et kunstprosjekt i seg selv, over tre år i DR Kongo.
DR Kongo mottar store summer i bistand fra land og internasjonale institusjoner, men mye av dette går til å holde liv i organisasjonene som
forvalter disse pengene. Samtidig blir enorme rikdommer fraktet ut av
landet, mens en stor del av befolkningen lever i dyp fattigdom.

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

Renzo Martens' grunnleggende argument er at fattigdom er en stor ressurs som åpenbart kommer andre mer til gode enn befolkningen selv.
FN-styrken MONUC bruker til tider mer ressurser på å beskytte seg
selv og internasjonale selskaper, som gruveselskaper som henter ut mineraler, enn på å beskytte en lokalbefolkning som i deler av landet er utsatt
for ubeskrivelige overgrep. Bistandsorganisasjoner er først og fremst der
mediedekningen er størst fordi det er der pengene er.
Enjoy Poverty var åpningsfilmen på den Internasjonale Dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam (IDFA) i November 2008. Den nederlandske
utviklingsministeren som skulle åpne festivalen nektet å stille opp etter
at han fikk se filmen på forhånd. Dette er en film noen hater mens andre
ser den som en ekstremt viktig og god film.

Incredibly Creative Documentary

Episode III - Enjoy Poverty investigates the emotional and economic value of Africa’s most lucrative export: filmed poverty. As with more traditional African exports such as cocoa and gold, the suppliers of this new
African commodity hardly benefit from it at all. Deep in the interiors of
the Congo, Dutch artist Renzo Martens launches an emancipatory program that helps the poor become aware of what their primary capital resource is: poverty.
Over several years Martens single-handedly undertakes an epic journey.
Combining investigative journalism, satire and self-awareness in a
deeply singular view, Episode III - Enjoy Poverty is ingeniously provocative, often times ironic and hilarious, whilst the mirror he holds up to us
is inevitably sad. Episode III - ‘Enjoy Poverty’ is the third episode in a series of films that reveal the world as a spectators’ paradise.
Dutch helmer Renzo Martens may be a
prankster, a genius or a fool when he tries to persuade Congolese locals they should turn their poverty into a commodity. But that's the gist of his
provocative project in docu "Episode 3: Enjoy Poverty." Irritating and fascinating by turns, pic
makes for weirdly compelling viewing.
Variety
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1. april: To filmer - to løgner
- to avsløringer

En alternativ mediekanal
Onsdag 1. april, 2009
kl. 19:00 på Parkteatret

Edward Said - The myth of 'The Clash of Civilizations'

Artikkelen og boka med tittelen The Clash of Civilizations (1993 og
1996) av Samuel Huntington formulerte et syn som har hatt enorme
negative konsekvenser og har definert mye av det verdensbildet som
dominerer idag. Dette verdensbildet setter fremdeles mange av premissene for de diskusjonene som foregår på Litteraturhuset eller i avisene
og radio/tv idag om religionskritikk og islamfrykt.
Ideen om The Clash of Civilizations er en av de store løgnene i vår tid.
Det passer derfor bra å vise denne 40 minutter lange forelesningen om
igjen akkurat 1. april.
Edward Said, professor i engelsk og komparativ litteratur ved Columbia
University, som døde i 2003, var en av de siste tiårs' store intellektuelle
forfattere og talere. I denne filmede forelesningen fra 1997 tar han et
grundig oppgjør med Huntingtons doktrine. Saids tanker og holdninger er like relevante og viktige idag, også i forhold til den aktuelle
debatten, som de var da forelesningen ble holdt.
Debatten vi har idag viser hvor lett det er å snakke om "oss" og "dem"
uten å reflektere over hvorvidt det er noe som knytter "dem" sammen,
og om det er noe som knytter "oss" sammen. En ukritisk bruk av "dem"
og oss" er mer egnet til å oppfordre til fiendeskap enn til dialog og forståelse. Edward Said var en av de fremste opponenter til tanken om at
det er et kulturelt uoverstigelig gap mellom et "oss" i Vesten og et "dem"
i "den muslimske verden".
Dark Side of the Moon

Var en av verdens største mediebegivenheter noensinne bare en bløff?
For 40 år siden, 20 juli 1969, kunne en hel verden se Neil Armstrong og
Buzz Aldrin gå de første skritt på månen, eller var det virkelig det de så?
Ble hele verden lurt?
Var TV-overføringen av månelandingen i 1969 en bløff, laget på forhånd i studio, iscenesatt av Stanley Kubrick? President Nixon og den
amerikanske regjeringen satset alt på en vellykket overføring av månelandingen som en gigantisk mediabegivenhet og maktdemonstrasjon.
For å være sikker på at hendelsen kunne vises på TV ble den i hemmelighet filmet i studio på forhånd....?

Edward Said - The Myth of
"The Clash of Civilizations"
The Media Education Foundation, USA 1998, 40 min

Dark Side of the Moon
William Karel, Arte France / Point du Jour, Frankrike 2002, 50 min

47

Rapport 2008

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Onsdag 15. april 2009, kl 19:00

Torturing Democracy

på Parkteatret Scene

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

Denne filmen har skapt bølger i USA. Ikke fordi det er den første filmen
som tar opp bruken av tortur mot terrormistenkte i amerikanske fengsler, men fordi den er så grundig at det er umulig å se bort fra de anklagene som blir framlagt.
Mange i USA snakker nå om muligheten av en tiltale mot høyere embetsmenn og kanskje til og med ministre i Bush-administrasjonen.
Den spanske dommeren Baltasar Garzon jobber for å ta ut tiltale mot
seks amerikanske høyere embetsmenn, deriblant tidligere Attorney
General Alberto Gonzalez, for å ha tillatt bruk av tortur. Garzon er den
samme dommeren som krevde å få Pinochet utlevert til Spania for å
møte i retten for tortur og drap.
Bruken av denne typen transnasjonal justis åpner for interessante
perspektiver. I introduksjonen til filmen ønsker vi blant annet å se dette i forhold til arbeidet i, og mulighetene til handling for, den internasjonale straffedomstolen ICC.
Filmen går inn i hvem som skrev om amerikansk lov slik at tortur kunne benyttes og hvem som beordret bruk av tortur. Etter denne filmen er
det ikke lenger mulig å bare skylde på noen unge, uerfarne soldater i Abu
Ghraib
Please watch "Torturing Democracy." It isn't easy to watch; but what so many
innocent (and guilty) individuals were subjected to in your name was unimaginably harder. As readers know, I've been fixated on this since Abu Ghraib. But
that documentary made me ill by forcing me again to absorb the enormity of
what Bush and Cheney have done - and the urgent, urgent task of repairing the
damage. If America is to recover, those responsible must be put on trial. Including
the president.
Andrew Sullivan,
Atlantic Monthly.com

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

NB! Filmen er tekstet på norsk
Film in English. Introduction (15 min) in
English.
Kommentar til filmen og problemstillingen
ved Morten Bergsmo, seniorforsker ved
PRIO og koordinator for Forum for International Criminal and Humanitarian Law.
Morten Bergsmo har en Doktorgrad i Internasjonal rett og er tidligere Senior Legal Adviser and Chief of the Legal Advisory Section, Office of the Prosecutor, International
Criminal Court ICC. Det blir ca 15 minutters introduksjon til filmen - med mulighet
for spørsmål.
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Distribusjon
DVD-distribusjon
Oslo Dokumentarkino startet i 2007 med distribusjon av enkelte dokumentarfilmer. Formålet er både å bygge opp en kommersiell platform
som kan være med å sikre driften på lengre sikt og å gjøre enkelte filmer
mer tilgjengelig for publikum.
Vi ønsker også å gjøre filmer tilgjengelige for andre som ønsker å arrangere visninger av filmer; på samme måte som Oslo Dokumentarkino, om det er for et allmennt publikum eller i en mer lukket sammenheng for elever og studenter eller for et profesjonelt publikum.

To unge katolske
jenter er del av
elistestyrkene til
de tamilske tigrene (Black Tigers)
De er trent opp til
å ofre sitt eget liv i
kampen mot regjeringsstyrkene.

Mini-festivaler ”over alt”
I forbindelse med Human Rights Human Wrongs-festivalen fikk Oslo
Dokumentarkino støtte fra UD Refleks til å kjøpe rettighetene til tre
filmer fra festivalen, alle tilhørende temaet Business and Human Rights,
og gjøre disse filmene tilgjengelige på DVD med norske tekster slik at
hvem som helst i landet, inkludert skoler, biblioteker, organisasjoner,
foreninger og selskaper kan lage sin egen mini-festival. Filmene er tilgjengelige pr juni 2009.
De tre filmene er:

Darwin’s Nightmare, om Tanzania og
internasjonal handel i mat og våpen,
Shadow of the Holy Book, om hvordan
internasjonale selskaper får aksess til
olje og gassrikdommen i det absurde
diktaturet Turkmenistan og China
Blue, om klesproduksjon i Kina.

Hva skjer når oljeproduksjonen
ikke lenger øker?
Filmen forklarer
Peak Oil-teorien
og er i økende
grad aktuell, ikke
minst i lys av den
økonomiske krisen.

Shadow Company
ser på utviklingen
av bruken av leiesoldater i konfliktområder. Krigen i
Irak har gjort industrien til et ”gullrush”. Selskapene
omsetter idag for
over 100 milliarder
dollar årlig.
En film om persepsjon av virkelighet, om kvantefysikk og om
nevrale nettverk i
hjernen. Et snev av
New Age skremmer bort noen,
men andre ser filmen som banebrytende, svært underholdende og lærerik.
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Annonse i Aftenposten Innsikt Oktober 2008
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Veien videre
Forretningsmodell
Oslo Dokumentarkino har som mål å bidra til større politisk
engasjement ved å gjøre aktuelle, provoserende og meningsfulle
dokumentarfilmer tilgjengelige for et publikum i Oslo, og skape
inkluderende diskusjoner.
Vi har som en grunnleggende forutsetning ideen om at det er
nødvendig for et demokratisk samfunn å ha god tilgang til alternative kilder for informasjon og nyheter om, perspektiver på og
analyser av samfunnet og verden.

Den aktuelle, kritiske dokumentarfilmen
engasjerer og stimulerer til politisk interesse
og deltakelse.

På denne plattformen forsøker vi å bygge både et ideellt foretak
og en kommersiell virksomhet med en fornuftig forretningsmodell. Dette er en utfordring, men vi har kommet langt på seks år,
og tror vi vil komme et godt stykke videre i 2009.

Bygge kompetanse i presentasjon
Vi har hittil vist ca 275 forskjellige filmer, noen av disse har blitt
vist flere ganger. Vi har tatt opp en lang rekke temaer, globale,
regionale og lokale. Vi har vist filmer og skapt diskusjoner om
det som foregår langt borte og det som foregår rett foran nesa
vår. Vi prøver ofte å få fram sammenhenger mellom det som foregår andre steder på kloden og hvordan vi lever og handler her i
Oslo.
Vi tror det fortsatt er et stort behov for dette tilbudet, og vi ønsker å utvide det og gjøre det enda mer tilgjengelig. Vi ønsker også
å gjøre filmene lettere tilgjengelig ved en bedre distribusjon på
forskjellige formater.
Vi har en sterk ambisjon om å bli enda bedre på å presentere filmene og temaene på en underholdende og engasjerende måte,
både i forhåndsinformasjon og på selve arrangementene, slik at vi
stadig når fram til nye publikumsgrupper.

For mer informasjon kontakt oss på
telefon, epost eller post
Oslo Dokumentarkino
Akersveien 20
0177 Oslo
Ketil Magnussen
Telefon: 95 18 51 09
Epost: ketil@dokumentarkino.no
Sarah Prosser:
Telefon: 99 01 34 03
Epost: sarah@dokumentarkino.no
www.dokumentarkino.no / www.oslodocs.com
Organisasjonsnummer: 985 851 182

Utvide spekteret
Vi har også et ønske om å utvide spekteret av filmer geografisk
ved å søke etter filmer utenfor Europa/Nord-Amerika. Filmer fra
resten av verden har vanskelig for å finne veien til festivaler og
publikum i Europa og Norge og det trengs en egen innsats for å
finne og hente dem inn, noe Film fra Sør-festivalen tydelig demonstrerer. Det samme er tilfelle med dokumentarfilmer, noe
som hindrer oss i å få del i perspektiver fra mennesker utenfor vår
vestlige verden. Vi vil prøve å finansiere turer til festivaler i Afrika, Sør-Amerika og Asia for å hente inn filmer.

