Rapport 2011

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Foto: Tom Henning Bratlie

2

Rapport 2011

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Dokumentarfilm – et medium i sterk utvikling og
med voksende popularitet
Den uavhengige dokumentarfilmens popularitet er voksende. Nye dokumentarfilmfestivaler popper opp over hele kloden og trekker stadig større publikum.
Den økende populariteten speiler et behov for en type informasjon som ikke tilbys av de tradisjonelle nyhetsmediene. Mange søker mot informasjonstilbud som ikke er styrt direkte av profittbehov, og som har tydelige perspektiver som
engasjerer og oppfordrer til debatt.
Populariteten skyldes også at dokumentarfilm er et medium
i sterk utvikling. Denne utviklingen er teknisk, formmessig og
innholdsmessig og innebærer også at betydningen av hva en
dokumentarfilm er endrer seg. Det foregår en teknisk utvikling, særlig innen kamera- og redigeringsteknologi, som utvider rammene for hva en filmskaper kan få til med små ressurser, en utstrakt eksperimentering i måten å fortelle historier på og en utforsking blant filmskapere og distributører av
hvilke bruksområder dokumentarfilmen har. Dokumentarfilm er både en kunstform, et viktig informasjonsmedium og
et aktivistmedium.
Dokumentarfilmskapere eksperimenterer mye med fortellingsformen og det gjør at filmene ofte framstår med en
spennende dramaturgi og innhold. Dette betyr ikke at de
nødvendigvis fjerner seg mer fra virkeligheten, men at de lager filmer som appellerer til et større publikum og oppfordrer
tilskueren til å innta en mer aktiv posisjon som mottaker.
Dokumentarfilmen ligger i et grenseland mellom nyhetsjournalistikk, tradisjonell filmskaping og videokunst. Dette gjør at
filmskaperen står friere i bruken av virkemidler. Dokumentarfilmer er også stort sett laget av små uavhengige selskaper som stiller dem friere i valg av saker de ønsker å ta opp.
Mange dokumentarfilmskapere har beholdt idealet om å
lage film for å skape forandring. ”Documentaries that
changed the world”, ”Movies that matter film festival”, ”Filmer med mening” er titler som er brukt i beskrivelse av filmer og i navn på festivaler og som gjenspeiler denne idealismen. Uavhengige dokumentarfilmer står i en sterk kontrast til mesteparten av det tradisjonelle nyhetsmedia, kontrollert av store private selskaper eller av offentlige myndigheter, som for lenge siden har oppgitt sin ideologiske og
idealistiske plattform og for en stor del fungerer med basis i
behovet for profitt eller seertall, ikke ideer og visjoner.
Disse egenskapene gjør de uavhengige, samfunnsaktuelle
dokumentarfilmene til en ekstremt viktig del av informasjonstilgangen i et politisk bærekraftig, demokratisk samfunn.
Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino
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Oslo Dokumentarkino 2011
Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene.
Vi tar opp sosiale og politiske temaer vi mener er viktige og
som ikke får nok oppmerksomhet i andre mediekanaler og inviterer relevante personer til å kommentere og diskutere de
problemstillingene vi tar opp.
Den aktuelle dokumentarfilmen er det viktigste alternative mediet for informasjon om og perspektiver på samfunnet og verden rundt oss.

•

Støttet i 2011 av Institusjonen Fritt Ord, Oslo
kommune, Norsk filminstitutt og Bergesens
Almennyttige Stiftelse.

•

Amnesty International, Klasskampen, Ny Tid,
Utrop, Press, Falstadsenteret og Retina AS
støttet lanseringen av filmen You Don’t Like
the Truth. 4 Days Inside Guantanamo og
gjennomføringen av 8 dager med ulike introduksjoner.

•

Fritt Ord, LO, Stiftelsen Ship-Ring, Fredskorpset, Utenriksdepartementet, Oslo kommune,
Friends Fair Trade, Amnesty International,
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner, Norsk filminstitutt, PRIO,
Kirkens Nødhjelp, Ny Tid, Nobels Fredssenter, Norsk senter for menneskerettigheter,
Goethe Institut Oslo og Film og Kino støttet
2011-utgaven av filmfestivalen Human
Rights Human Wrongs.

•

Totalt i 2011: 49 filmvisninger

•

26 enkeltstående arrangementer med 28
filmvisninger i tillegg til filmfestivalen Human
Rights Human Wrongs som gikk over fem dager med 21 filmvisninger.

•

38 forskjellige filmer fra 14 land

•

39 diskusjoner

•

78 gjester fra 11 land

I 2011 har Oslo Dokumentarkino fokusert på blant annet den
økonomiske krisen, islamofobi, menneskerettigheter, Guantanamo-fengselet og utenrikspolitiske dilemmaer.
Den aktuelle dokumentarfilmen er et ekstremt viktig tilskudd til
informasjonsjungelen, både på grunn av temaene som tas opp
og måten innholdet formidles på. Dokumentarfilmer tar opp
temaer som ofte ikke får plass i tradisjonelle nyhetskanaler.
Film kan formidle informasjon og perspektiver på en annen
måte enn tekst klarer å gjøre, og når av og til lettere fram til
mennesker enn lange artikler i aviser og magasiner. Å se film
sammen på en kino skaper et godt utgangspunkt for en deltakende diskusjon. Filmene engasjerer og provoserer og man får
et felles utgangspunkt for diskusjonen etterpå. Dokumentarfilmene er ofte tydeligere på sitt utgangspunkt og ståsted, noe
som gjør det enklere å vurdere informasjonen som gis.

Bilde fra Human Rights Human Wrongs-festivalen i februar 2012. Gene Sharp og Jamila Raqib på vei opp på scenen for en samtale etter visning av

4 filmen How to Start a Revolution. Foto: Tom Henning Bratlie.
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Antall arrangementer, filmer, gjester og opphavsland
Oslo Dokumentarkino har i 2011 arrangert 49 filmvisninger.
Det har vært 26 enkeltstående arrangementer med tilsammen
28 filmvisninger i tillegg til filmfestivalen Human Rights Human
Wrongs (5 dager med 21 filmvisninger). Vi har vist 38 forskjellige filmer fra 14 land. Vi har hatt 78 forskjellige gjester fra 11
land med på diskusjoner.
Filmene vi har vist er fra Norge, USA , Danmark, Canada, Sverige, Colombia, Uganda, Nederland, Iran, Kina, Storbritannia,
Guatemala, Tyskland og India. Gjestene har vært fra Norge,
Storbritannia, Danmark, Russland, Aserbadsjan, USA, Kambodsja, Uganda, Guatemala, Burma og Sudan.
Visningssteder
Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset, Vika Kino, Utviklingshuset og Eldorado Kino.
Publikum
Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. Antallet varierer svært mye fra arrangement til arrangement avhengig av
tema og film, men gjennomsnittet ligger på ca 90 personer pr
arrangement. Maks publikumsantall på Parkteatret er 150 sittende. Maks antall publikum i Wergelandsalen på Litteraturhuset er 110 sittende (ved filmvisning), mens maks antall publikum på Vika Kino sal 2 er 190 og Vika sal 4 er 90.
Human Rights Human Wrongs Film Festival
2 – 6 februar arrangerte vi menneskerettighetsfilmfestivalen
Human Rights Human Wrongs for tredje gang. Festivalen er et
samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Festivalen bringer sammen norske og internasjonale filmer og gjester for å diskutere viktige spørsmål
knyttet til menneskerettighetsarbeid. Festivalen i 2011 hadde
fire hovedtemaer; 1) Rettferdighet og forsoning 2) Mennesker
uten beskyttelse 3) Ytringsfrihet 4) Ressurskonflikter, bedrifters samfunnsansvar og menneskerettigheter.
Samfunnsdebatt
Vi har arrangert 39 diskusjoner før eller etter filmvisninger
og/eller introduksjon til filmene med rom for spørsmål
fra/diskusjon med publikum. Erfaringen viser at folk foretrekker arrangementer der filmene blir diskutert og der man selv
kan delta i diskusjonen.
Samarbeid
Oslo Dokumentarkino har i 2011 samarbeidet med PRIO, FNsambandet, Klassekampen, Latin-Amerikagruppene (LAG),
Menneskerettighetsuka, Norsk senter for menneskerettigheter,
Internasjonal Reporter, Universitetet i Oslo, Kirkens Nødhjelp,
Utenriksdepartementet (Refleks), Blå Oktober, Nordisk Institutt
for Asia-studier (NIAS), NORAD (Utviklingshuset), Ny Tid, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH),
Amnesty International, Oslo Kino og Menneskerettighetshuset i
Oslo (Human Rights House Foundation, Den norske Helsingforskomite, Den norske Burmakomite og Health and Human
Rights Info).
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Ressurser
Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2011 i hovedsak
vært planlagt, organisert og gjennomført av Ketil Magnussen
og Jonathan Borge Lie, ofte i samarbeid med eksterne partnere.
Stian Bragtvedt har vært samarbeidspartner i organiseringen
og gjennomføringen av arrangementene på Litteraturhuset i
samarbeid med FN-Sambandet.
I arrangeringen av menneskerettighetsfilmfestivalen Human
Rights Human Wrongs 2011 har Tonje Hessen Schei (prosjektleder), Jon Gotteberg (prosjektleder), Niels Jacob Harbitz (Human Rights House Foundation, HRHF), Maria Dahle (HRHF),
Anders Nielsen (Den norske Helsingforskomite), Åse Sand (Den
norske Burmakomite) og Elisabeth Langdal (Health and Human
Rights Info) vært sentrale aktører. Festivalen er et samarbeid
mellom Oslo Dokumentarkino og Menneskerettighetshuset i
Oslo. Det var også en rekke frivillige som brukte egen tid og
støttet opp om festivalen og sørget for at den ble gjennomført.
Finansiering
Hovedfinansieringen for Oslo Dokumentarkino i 2011 har
kommet fra Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Norsk filminstitutt og Bergesens Almennyttige Stiftelse.
Fritt Ord, LO, Stiftelsen Ship-Ring, Fredskorpset, Utenriksdepartementet, Oslo kommune, Friends Fair Trade, Amnesty International, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner, Norsk filminstitutt, PRIO, Kirkens Nødhjelp, Ny
Tid, Nobels Fredssenter, Norsk senter for menneskerettigheter,
Goethe Institut Oslo og Film og Kino støttet 2011-utgaven av
filmfestivalen Human Rights Human Wrongs.
Amnesty International, Klasskampen, Ny Tid, Utrop, Press,
Falstadsenteret og Retina AS støttet lanseringen av filmen You
Don’t Like the Truth. 4 Days Inside Guantanamo og gjennomføringen av 8 dager med ulike introduksjoner.
Oslo Dokumentarkino har også tjent inn penger på oppdrag,
blant annet ved å lage en skolepakke med filmer og diskusjonsopplegg om næringsliv og menneskerettigheter som ble
distribuert gjennom Den kulturelle skolesekken. Disse inntektene har gått til å finansiere publikumsarrangementer.
Historie
Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 av Ketil Magnussen
som en reaksjon på at det var så lite tilgang til aktuelle dokumentarfilmer i Oslo. Siden starten har vi vist nesten 500 filmer.
De fleste arrangementene har foregått på Parkteatret, Litteraturhuset og Vika Kino men også andre steder har vært brukt. I
løpet av ni år har Oslo Dokumentarkino bygget opp rykte for å
ta opp viktige problemstillinger med gode filmer og interessante debatter.
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Arrangementer 2011

Dato

Arrangement

26. jan.

Burma Soldier

2 - 6. feb.

Human Rights Human Wrongs Film Festival

10

10. feb.

Fredsprisen til Liu Xiaobo – veien videre

18

23. feb.

Medias dekning av krig

19

2. mars

Islamofobi og populisme på frammarsj

20

23. mars

Finanskrisen: Inside Job

21

29. mars

ICC og Libya

22

18. juni

Orientalisme og islamofobi før og etter 11.
september

30. august

Side
9

23

Finanskrisen: The Flaw

24

15 – 22. sept. You Don’t Like the Truth. 4 Days Inside
Guantanamo

25

28. sept.

Gullet eller livet

27

5. okt.

Dialog med Taliban?

28

12. okt.

Water Makes Money

29

19. okt.

Nord-Korea; dialog eller fordømmelse?

30

20. okt.

The Flaw (Utviklingskino)

32

2. nov.

Hva slags supermakt vil Kina være?

33

8. nov.

Rettssikkerhet i kampen mot terror

35

5. des.

Hvor går Pakistan?

36

6. des.

Rett til medisin VS patentrettigheter

37

15. des.

The End of Poverty? (Utviklingskino)

38
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Programslipp og forsmak på
Human Rights Human Wrongs
og oppdatering på Burma

En alternativ mediekanal
Onsdag 26. januar kl. 19:00
på Parkteatret

Burma etter valget
Film: Burma Soldier
med introduksjon av K h i n M a u n g W i n ,
Democratic Voice of Burma
Presentasjon av programmet for Human Rights Human Wrongs
2011. Deretter visning av filmen Burma Soldier, med en introduksjon av Khin Maung Win, nestleder i Democratic Voice of
Burma.
Filmen Burma Soldier handler om Myo Myint, en tidligere soldat i den burmesiske hæren. Etter å ha blitt såret og mistet en
arm og et ben i kamp, forandrer Myo Myint fullstendig mening
om hvordan landet styres. Han blir en fredsaktivist og opposisjonell, og må etterhvert flykte fra landet. Gjennom Myo Myints
historie får vi også mye av historien om Burma under militærjuntaen. Filmen ga en god anledning til å ta opp situasjonen i
Burma etter valget som ble avholdt høsten 2010.

Burma Soldier
Annie Sundberg, Nic Dunlop, Ricki Stern,
Ireland, USA, 2010, 70 min

Myo Myint i filmen Burma Soldier

Khin Maung Win fra Democratic Voice of Burma innledet til filmen i samtale med Ketil Magnussen.
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Onsdag 2. – søndag 6. februar
på Parkteatret
I samarbeid med:
Human Rights House
Foundation

Be moved – Get Challenged – Take Action!

Den tredje utgaven av filmfestivalen Human Rights Human
Wrongs gikk av stabelen 2 – 6 februar 2011. 20 filmer fra
12 forskjellige land. 16 filmvisninger var Norgespremierer. 28 gjester fra 11 land. 2500 mennesker gjestet festivalen i løpet av de fem dagene.

Den norske
Helsingforskomite
Den norske Burmakomite
Health and Human Rights Info

Festivalen er et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino
og Menneskerettighetshuset i Oslo.
Hovedtemaer i HRHW-festivalen 2011:
1) Rettferdighet og forsoning 2) Mennesker uten beskyttelse 3) Ytringsfrihet 4) Ressurskonflikter, bedrifters samfunnsansvar og menneskerettigheter.
Sagt om festivalen:
Den viktigste filmfestivalen i Norge.
- Erling Borgen (filmskaper, forfatter og journalist)
-The films did not just record important events of our time but
also touched the heart as they told the stories of so many brave
people around the world. They set examples and give humanity
hope for progress.
Mitra N. Forouhar, menneskerettighetsadvokat
-More than ever this film festival proves that the best way to
bring the ’human’ into ’human rights’ is through video. Thanks
for all the amazing organizing and mobilizing!
Chris Dolan, Refugee Law Project, Kampala, Uganda
- I am glad and happy that I was part of this great event. (…) well
organized and coordinated. It’s one event that I can think of giving a try in Uganda with the help of the experts from Human
Rights Human Wrongs and LLH.
Gerald Sentongo (SMUG), Uganda
- Thank you for raising awareness and stirring our “perfect
bubble.”
Hilde Kueseth
- Great festival so far. Inspiring people and films. Keep up this
important work every year!
Michael Rile
- Thank you! One of the most intellectual brilliant film festivals I
have ever been to!!!
Betzy Kawamura
- Kom ens ærend fra Stavanger for festivalen og det var det
verdt! Kommer gjerne igjen til neste år!
Marianne Brolijøb
- Thank you so much for organizing this human rights week. It
has been educative and enlightening of the many difficult situations people face around the world.
Ambrose Awici, Uganda Association in Norway
- Great program, impressive and thoughtful films!!! Keep up the
good work for Human Rights!!!
Vugar, Azerbaijan
Festivalen 2011 ble støttet av:
Fritt Ord, LO Internasjonal avdeling, Utenriksdepartementet, Stiftelsen
Ship-Ring, Fredskorpset, Amnesty International, Senter for menneskerettigheter, LLH, PRIO, Oslo kommune, Kirkens Nødhjelp, Friends Fair
Trade, Film og Kino, Ny Tid, Goethe Institut, Norsk filminstitutt og Nobels
fredssenter.
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Fra åpningen av festvalen: Sarah Ramin Osmundsen
med en slam poetry performance, Therese Aune på
klaver, Nora Sveaass og Tonje Hessen Schei.
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Onsdag 2 februar
på Parkteatret

(The festival program is presented in English)

Opening Day
11:00: Muqdisho

(Helmar Büchel, Tyskland 2010, 51 min)

After 20 years of civil war, Mogadishu, the capital of Somalia, is in
ruin and despair. Hundreds of thousands of people have fled, and
thousands of civilians have been killed. Mogadishu is a forgotten
apocalypse.
Discussion with J e n s M j a u g e d a l from NOREF, after the screening.

13:00: Diary

(Tim Hetherington, USA/England 2010, 19 min)

It is almost impossible to know what war feels like unless you have
actually experienced it. Tim Hetherington, an experienced war reporter, conveys how surreal it is to be under fire one moment and the
next sitting safely at home, travelling quickly in and out of war zones.

13:30: Reporter

(Eric Daniel Metzgar, USA 2009, 90 min)

Investigative journalism is in trouble. In the Internet age newspapers
and magazines face near extinction. Nicholas Krystof, a Pulitzer Prize
winning journalist for The New York Times goes to DR Congo to put
the crisis on the international agenda. The film reveals what it takes
to cover human rights issues in the news, and how to get the stories
printed.
Debate: If the mass media only focusses on the personal
stories of suffering and war and not on the big picture
and the causes of conflict; what does this do to our understanding of conflicts and our ability to act?
With: R u n e O t t o s e n ( professor at the Journalist education, Oslo
College) and G r y W i n t h e r (independent journalist and film maker).

18:00: Opening event
Slam poetry by S a r a h R a m i n O s m u n d s e n
Music by T h e r e s e A u n e

Opening film: Blood in the Mobile

(Frank Piasecki Poulsen, Danmark/Tyskland 2010, 82 min)

Is your mobile phone one of the reasons that the bloodiest conflict
since World War II continues? Minerals that are used in your phone
are dug out of mines in the Democratic Republic of Congo (DRC). The
work is extremely dangerous and the money from the minerals are
used to buy weapons that keep the conflict going.
Q&A with F r a n k P i a s e c k i P o u l s e n after the screening.
12

Fra øverst til nederst: Bilde fra Muqdisho, Nicholas
Krystof i DRC, Diskusjon med Jens Mjaugedal etter
Muqdisho og nederst Q&A med Frank Piasecki Poulsen etter visningen av Blood in the Mobile.
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Torsdag 3. februar
på Parkteatret

Day 2: Transitional Justice
Rettsoppgjør og forsoning

What does it take for a society to reconcile and move forward after a period of violent conflict and brutal human
rights violations? It is recognized that judicial processes
are essential and an important component in a transition
from war to peace, but still; most war criminals are never
prosecuted.

12:00: Prosecutor

(Barry Stevens, Canada 2010, 95 min)

A documentary portrait of Luis Moreno-Ocampo, the Chief Prosecutor
of the International Criminal Court (ICC) in The Hague. This film reveals the problems faced by a prosecutor who does not have a police
force to implement his orders. Prosecutor explores the controversies
and questions surrounding the ICC.
Debate: ICC: Visions and Challenges
What is the vision for the International Criminal Court
(ICC) and what are the challenges it faces?
Panel: Ø y s t e i n R o l a n d s e n , Senior Researcher at PRIO and A n d r e a s M o t z f e l d t K r a v i k , Researcher at The International Law and
Policy Institute (ILPI). Moderator: G u n n a r E k e l ø v e S l y d a l (The
Norwegian Helsinki Committee)

14:45 War Don Don

(Rebecca Richman Cohen, USA 2010, 83 min)

In the heart of Freetown, Sierra Leone’s capital, UN soldiers guard a
heavily fortified building known as “The Special Court”. Prosecutors
say Issa Sesay is a war criminal, guilty of crimes against humanity
committed during Sierra Leone’s decade long civil war. Defenders say
he is a reluctant fighter who protected the country.

17:00: Facing Genocide

(David Aronovitsch/Staffan Lindberg, sweden 2010, 94 min)

Khieu Sampan was one of the top leaders of the terror regime of the
Khmer Rouge from 1975 to 1979 in Cambodia. What goes on inside
the head of a man responsible for such enourmous crimes?
Debate: What does it take for the survivors of the genocide in Cambodia to put the past behind them? How important are the trials against the former Khmer Rouge leaders in the process?
Panel: T h e a r y S e n g , Board President of The Cambodian Center for
Justice and Reconciliation and N o r a S v e a a s s , member of the UN
Torture Comittee. Moderator: G u n n a r E k e l ø v e - S l y d a l (The Norwegian Helsinki Committee)

20:00: Impunity

(Hollman Morris/Juan Jose Lozano, Colombia/Switzerland 2010, 85 min)

Colombia is trying to deal with its long internal conflict, but is the
peace and reconciliation process hijacked by the people in power to
disguise who are really responsible for many of the atrocities committed against the people.
Introduction by J e m i m a G a r c i a - G o d o s , The Norwegian Center for
Human Rights, The University of Oslo.
13
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Fredag 4. februar
på Parkteatret

Day 3: Without Protection
Uten beskyttelse

Part 1: Children of War and Conflict
Del 1: Barn fra krig og konfliktområder
The use of children as soldiers has been universally condemned as atrocious and unacceptable. Yet; over the last
decade hundreds of thousands of children have fought in
armed conflicts around the world.

10:00: Slaves

(David Aronovitsch/Hanna Heilborn, Sweden 2008, 15 min)

We were abducted, my mother, father, sister and me. Then they killed
my parents and separated me from my sister. I was five. Abouk and
thousands of other children were taken by government sponsored militia in Sudan and used as slaves. This is an animated film based on real
stories and real voices.

10:20: Grace, Milly, Lucy… Child Soldiers
(Raymond Provencher, Canada 2010, 71 min)

This is the story about three female child soldiers who were abducted
from their boarding school and separated from their families at a
young age. They were forced to become killers, wifes and slaves to
adult male soldiers in Joseph Kony’s Lord’s Resistance Army in Northern Uganda. Two decades later they escape, and are able to tell their
story.
11:30: Debate:
How do we best offer a responsible post rescue plan and
achieve a supportive integration for children of war? What
works and what is missing?
Panel: K e r s t i n S ö d e r s t r ö m , Clinical Psychologist and member of
The Norwegian Psychological Association’s Human Rights Committee
and M i l f r i d T o n h e i m , Researcher at The Center for Intercultural
Communication. Moderator: N i e l s J a c o b H a r b i t z , Human Rights
House Foundation.
Part 2: Persecution of Sexual and Gender Minorities
Del 2: Forfølgelse av seksuelle og kjønnsminoriteter
Human rights groups report a dramatic escalation of intimidation and persecution of gay, lesbian and trans activists in Uganda as a result of a government campaign. The
increased pressure on pro-gay organizations comes after
the Anglikan Church of Uganda launched a strong campaign against homosexuality.
There is a direct link between the persecution of sexual
minorities in Uganda and the religious right in the USA. An
American right wing fundamentalist Christian group is
partly behind the proposition in the Ugandan parliament of
imposing the death penalty for homosexual acts.

13:30: The Kuchus of Uganda
(Mathilda Piehl, Uganda 2008, 45 min)

This is a documentary about SMUG (Sexual Minorities in Uganda), a
group of activists who risk their lives in order to push for equal rights
for homosexuals in Uganda.
14
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Fredag 4. / Lørdag 5. februar
på Parkteatret

15:00: 8 The Mormon Proposition
(Reed Cowan, USA 2010, 81 min)

This film investigates the campaign by the Mormon church to pass
Proposition 8 in California which will deny marriage between people
of the same sex.
Debate: The persecution of sexual minorities in Uganda
and the connection to the religious right in the USA.
Panel: C h r i s D o l a n , Director of the Refugee Law Project in Uganda
and G e r a l d S e n t o n g o , administrator and one of the founders of
SMUG, Uganda.

18:00: W a r C h i l d

(Christian Karim Chroborg, Uganda/Sudan/USA 2008, 94 min)

Left home at the age of seven / one year later I’m carrying an AK 47.
These lyrics are the brutal reality for hip-hop artist Emmanuel Jal, a
former child soldier from South Sudan. The film tells the story of Emmanuel’s life from soldier to international artist.
Q & A after the film with E m m a n u e l J a l
21:30: Concert at Cosmopolite with Emmanuel Jal.

Day 4: Freedom of Expression
Ytringsfrihet

Freedom of expression is essential to a functional democracy, but this basic human right is under pressure
globally, either by brutal force or by more subtle mechanisms.

12:00: The Prisoner from Azerbaijan
(Erling Borgen, Norge 2010, 28 min)

This film is dedicated to the imprisoned Azeri journalist and editor Eynullah
Fatullayev, who is currently (February 2011) in jail serving a prison sentence
based on fabricated charges. The real reason for his arrest is widely believed
to be his openly critical position on the policies of the authoritarian government of Azerbaijan.

13:00: Justice for Sergei

(Hans Hermans and Martin Maat, The Netherlands 2010, 52 min)

Justice for Sergei is the shocking story of Sergei Magnitsky, a Russian lawyer
who died in November 2009 at the age of 37 under excruciating circumstances in a Moscow detention center, awaiting trial. The responsible for his
death have not been investigated.

14:00: Debate: The fear of a real opposition: Freedom of expression in Russia and Azerbaijan
Panel: Z o y a S v e t o v a , journalist for Novaja Gazeta, Russia, V u g a r
G o j a j e v , Human Rights House, Azerbaijan, and M i t a N a s r e e n
F o r o u h a r , international human rights lawyer. Moderator: E r l i n g
B o r g e n , filmmaker, journalist and author.
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En alternativ mediekanal
Lørdag 5. / Søndag 6. februar
på Parkteatret

16:00: Green Wave

(Ali Samad Ahadi, Iran/Germany 2010 80 min)

Through live footage and animated sequences based on personal
testimonies, documented through interviews, blogs, facebook and
twitter messages; Green Wave brings light to events surrounding the
the Iranian presidential election in 2009.
Debate: Human rights in Iran after the 2009 election.
With M a h m o o d A m i r y - M o g h a d d a m , spokesperson for Iran Human Rights and G r y W i n t h e r , award-winning journalist and independent documentary film maker. Moderator: K e t i l M a g n u s s e n .

18:00: Lion Women

(Gry Winther, USA/Iran 2009, 52 min)

The ”One Million Signature” campaign is one of the strongest symbolic events for change in Iran. The women behind the campaign risk
their lives for change in one of the world’s most repressed countries
today

20:00: Wikirebels

(Jesper Huor/Bosse Lindquist, Sweden 2010, 58 min)

In Wikirebels we learn more about Julian Assange, the dedicated
founder of Wikileaks, and the values that drive his organization and
supporters around the world. The film raises crucial questions about
freedom of speech and and the importance of governement transparency.
Introduction by H e l g e L u r å s , Advisor at Department of Security and
Conflict, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

Day 5: Resource Conflicts,
Corporate Responsibility and
Human Rights

Ressurskonflikter, bedrifters samfunnsansvar og
menneskerettigheter
The world is facing a water crisis. Global water supplies
are dwindling and by 2025 two thirds of the world’s population will face some form of water scarcity.
Privatization is on the rise. This is promoted as a means
to bring business efficiency into water service management and as part of the solution to the water crisis.
However, research claims that privatization has led to reduced access for the poor around the world as prices for
these essential services have risen. Can private corporations protect human rights while balancing their need
(greed) for profit?
Fra øverst til nederst; Anders Nielsen, bilde fra Green
Wave, diskusjon med Gry Winther og Mahmood Amiry-Moghaddam, Jonathan Borge Lie introduserer Helge Lurås, bilde av Julian Assange fra Wikirebels og
nederst publikum på siste forestilling.
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En alternativ mediekanal
Søndag 6. februar
på Parkteatret

12:00: Flow

(Irene Salina, USA 2008, 90 min.)

An investigation into what experts call the most important political issue of the 21st century: The water crisis and the privatization of water resources.
Introduction by Trude Malthe Thomassen, General Manager of the Norwegian Water Movement.

14:00: H2OIL

(Shannon Walsh, Canada 2009, 76 min)

H2Oil takes us on a voyage of discovery, heartbreak and politicization with people who are trying to defend water against the
Alberta tar sands expansion. Unlikely alliances are built and lives are changed as they stand up against the biggest industrial
project in human history.
15:30: Debate: What are the consequences of the commodification of water? Who owns water and who decides
who gets it? Is the growing corporate control of water part
of the solution or part of the problem?
Panel: T r u d e M a l t h e T h o m a s s e n , General Manager of the Norwegian Water Movement, T r u l s G u l o w s e n , Director of Greenpeace
Norway, K r i s t i n K j æ r e t , Executive Director of FIAN Norway and
M i t r a N a s r e e n F o r o u h a r , International Human Rights Lawyer. The
debate was moderated by H a n s M o r t e n H a u g e n , Associate Professor at Diakonhjemmet University College.

18:00: Blood in the Mobile

(Frank Piasecki Poulsen, Denmark/Germany 2010, 82 min)

Is your mobile phone one of the reasons that the bloodiest conflict
since World War II continues? Minerals that are used in your phone
are dug out of mines in the Democratic Republic of Congo (DRC). The
work is extremely dangerous and the money from the minerals are
used to buy weapons that keep the conflict going.
Debate: How to stop the trade of conflict minerals from
fueling the war in the DRC.
Debate with M o r t e n B ø å s , Head of Research at Fafo, Institute for
Applied International Studies and M i k e D a v i s , Head of Global Witness’ Conflict Resources Campaign. Moderator: K e t i l M a g n u s s e n .
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Fredsprisen til Liu Xiaobo
- veien videre

En alternativ mediekanal
Torsdag 10. februar, kl. 19:00
på Parkteatret

Hvilke konsekvenser har fredsprisen i Kina, og hvilke konsekvenser får prisen for forholdet mellom Norge og Kina?

Diskusjon FØR filmen med:
N i l s B u t e n s c h ø n (Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter),
K r i s t o f f e r R ø n n e b e r g (Aftenposten),
H e n n i n g L e e Y a n g (astrolog) og
L a r s B e r g e A n d e r s e n (Advokatkontoret Wikborg Rein).
Film: P o r t r a i t s o f L o s s a n d t h e Q u e s t f o r J u s t i c e
En film om etterlatte etter massakren på Tiananmen-plassen i
Kina 1989.
Portraits of Loss and the Quest for Justice er en film laget av og
om ”Tiananmen-mødrene” en organisasjon av mennesker som
mistet sine barn og søsken i massakren.
Arrangementet var et samarbeid mellom filmfestivalen
Human Rights Human Wrongs og Menneskerettighetsuka.
Menneskerettighetsuka er et årlig arrangement i regi av Amnestys avdeling ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i
Oslo.

Portraits of Loss and the Quest for Justice
(Kina/USA 2009, 25 min)
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Medias dekning av krig

En alternativ mediekanal
Onsdag 24. februar, kl. 19:00
på Parkteatret:

John Pilgers siste film, første gang i Norge:

The War You Don't See

Oslo Dokumentarkino i samarbeid med Internasjonal Reporter
viste John Pilgers siste film: The War You Don't See med påfølgende diskusjon om medias dekning av krig.
John Pilger tar i sin siste film et kraftig oppgjør med store mediekanaler om deres dekning av blant annet krigene i Irak og
Afghanistan.
Hans påstand er at media svikter sin rolle i viktige situasjoner,
særlig i rapportering om krig, og istedetfor å holde på en kritisk
posisjon ofte blir talerør for propaganda fra sine egne og alliertes regjeringer.
Er Pilgers kritikk aktuell også i Norge? Hvilke mekanismer er
det som skaper det mediebildet vi får gjennom de store avisene og TV-nyhetene? Er journalistene bevisste på at de formidler
én sides perspektiv i krigen, ukritisk?
I panelet på Parkteatret etter filmvisningen:
C h r i s t i a n B o r c h (nyhetsanker/utenriksjournalist, NRK)
O l a T u n a n d e r (forskningsprofessor, PRIO)
E r l i n g B o r g e n (journalist/filmskaper)
Ordstyrer: S v e r r e T o m R a d ø y (journalist og programleder i
NRK)

The War You Don’t See
John Pilger & Alan Lowery, UK 2010, 95 min

Program:
18:30: Dørene åpner
19:00: Film: The War You Don't See
21:00: Debatt
I samarbeid med
Internasjonal Reporter
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Islamofobi og populisme
på frammarsj

Onsdag 2. mars kl. 19:00
på Parkteatret

Parallelt med USAs krig mot terror har det utviklet seg en
sterk frykt for muslimer som Europas fiender. Denne frykten er støttet av både høyreekstreme bevegelser og av
mer "stuerene" politiske partier. Resultatet er en marginalisering av mennesker med en eller annen tilknytning til
islam. De blir blir stigmatisert og mistenkeliggjort som
terrorister og ekstremister.
Med tre filmer og en diskusjon ønsket vi å sette fokus på
denne stigmatiseringen og på de bevegelsene som bygger
sin politiske makt på å spre fremmedfrykt og rasisme.
Filmene gir forskjellige og svært interessante perspektiver
på dette fenomenet.

Kl. 18:00: Edward Said - On Orientalism

(Sanjay Talreja and Sut Jhally, Media Education Foundation, USA 1997, 40 min)

En film fra 1997, der Said forklarer hovedtanken bak sin ide
om orientalismen og viser hvordan dette fremdeles er en viktig
bestanddel og drivkraft i den moderne islamofobien som stadig
øker i Europa og USA.
Kl. 19:00: Wilders - The Movie

(Joost van der Valk, Mags Gavan, Nederland 2010, 70 min)

Islamofobien får stadig mer innpass i respektable politiske miljøer. Politiske partier som er representert i parlamenter i
mange europeiske land promoterer fremmedfrykt, særlig rettet
mot mennesker med tilknytning til islam.
I Europa gjør stadig nye høyreekstreme grupperinger seg synlige. Norge har nettopp fått Norwegian Defence League. Men det
er også mer anstendige politiske partier og ledere som stadig
mer aktivt bruker islamofobien som drivkraft.
Hvem er disse nye politikerne i Europa? Filmen følger nederlandske Gert Wilders, en frontfigur for mange europeiske populister med fremmedhat i kofferten. Filmen prøver å skjønne
hvem Wilders er og hvem menneskene som støtter han er, og
tar også opp på forbindelsene mellom disse bevegelsene i Europa.
K l . 2 0 : 1 5 : D i s k u s j o n med K a r i H e l e n e P a r t a p u o l i , leder
av Anti-rasistisk Senter og S i n d r e B a n g s t a d fra Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Ordstyrer: K e t i l M a g n u s s e n
21:00: Holy Wars

(Stephen Marshall, USA/Canada 2010, 82 min.)

Som en kommentar til ideen om at det er en kulturkrig mellom
islam og kristendommen viser vi filmen Holy Wars av Stephen
Marshall. Filmen følger to religiøse ekstremister, en konvertert
irsk muslim som tror på voldelig jihad som det eneste riktige og
en amerikansk evangelisk misjonær som ser sitt kall i å omvende muslimer til kristendommen, og i utgangspunktet tror at
alle muslimer er farlige barbarer.
Filmen viser på en god måte at ekstremisme ikke er egenskaper som tilhører den muslimske eller kristne verden, men er
ideer som av og til fester seg hos individer og grupper, uavhengig av religion. Filmen er i stor grad en personlig historie om
de to hovedkarakterene, og gir noen svært tankevekkende
perspektiver på fenomenet ekstremisme.
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18:00: Film: On Orientalism (40 min)
19:00: Film: Wilders - The Movie (70 min)
20:15: Diskusjon med Kari Helene Partapuoli
og Sindre Bangstad
20:45: Pause
21:00: Film: Holy Wars (82 min)
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Finanskrise og økonomisk kriminalitet:

Inside Job

En alternativ mediekanal
Onsdag 23. mars, kl. 19:00
på Parkteatret

Den mest fullstendige filmen til nå om finanskrisen, hva som
forårsaket den og hvor lite som er gjort for å forbedre systemet
som skapte den.
Titalls millioner mennesker mistet jobb, hus og sparepenger,
mens toppene i bankene og institusjonene som skapte krisen
tok med seg billioner av dollar i bonuser. Dette er den hittil
grundigste filmen som forsøker å forklare hvordan dette kunne
skje, og fortsetter å skje.
Inside Job ser på historien bak finanskrisen og hvordan forholdene ble lagt til rette for krisen som slo ut for fullt i 2008, og
ender opp med å se på hvor vi er idag med tanke på å endre
det økonomiske systemet som forårsaket krisen. Filmen fokuserer først og fremst på amerikanske forhold, men den trekker
også inn europeiske land (som Island).
Charles Ferguson er en svært grundig filmskaper. I sin forrige
film No End in Sight dissekerte han den amerikanske okkupasjonen av Irak og tydeliggjorde korrupsjon, forbrytelser og politisk amatørskap fra USAs side. Filmen skapte store overskrifter
da den kom ut. Den ble vist på Parkteatret av Oslo Dokumentarkino september 2007.
Inside Job er bygget opp rundt fem kapitler; How we got here,
The Bubble, The Crisis, Accountability og Where we are now.
Etter en kort prolog om Island fortsetter filmen med å se på
endringene i lovgivning for banker og investeringsselskaper
over de siste 30 årene, med deregulering av finansmarkedene
og av lånemarkedet. Den ser på hvordan bankene har drevet
politisk lobbyvirksomhet for å styrke dereguleringen, og hvordan de samme personene har sirkulert mellom store finansinstitusjoner og posisjoner i statlige beslutningsorganer. Filmen
beskriver hvordan det utviklet seg en kriminell kultur i investeringsbankene der det var god tone å lure sine kunder/ investorer (inkludert pensjonsfond) til å sette store penger i dårlige investeringer, for så å selv sette penger på at investeringene
skulle mislykkes. Slik tjente bankene store penger mens kundene deres tapte. Deregulering av lånemarkedet førte til en
flodbølge av lån til folk som ikke kunne klare betingelsene,
men der utlåneren selv ikke tok noen risiko fordi lånene ble
solgt videre som investeringsobjekter.

Inside Job
Charles Ferguson, USA 2010, 104 minutter.
O s c a r v i n n e r (Academy award), beste dokumentar
2011
W i n n e r : Best Documentary, New York Film Critics
Circle
W i n n e r : Top 5 Documentaries of the Year, National
Board of Review
W i n n e r : Outstanding Directional Achievement in Documentary, Directors Guild Award
... a powerhouse of a documentary
Los Angeles Times
A masterpiece of investigative non-fiction moviemaking
The Boston Globe
If you're not enraged by the end of the movie
you weren't paying attention
Time Magazine
Inside Job deserves to be considered an authoritative primer on the financial crisis
Washington Post
The year's most essential film
The Huffington Post
The horror movie of the decade
New York Magazine
Four stars (highest rating)! An angry, well argued documentary.
Chicago Sun-Times

Ingen av institusjonene som skulle passe på finansmarkedet
gjorde noe for å stoppe den ulovlige virksomheten.
Ferguson tar også for seg hvordan akademikere (økonomer)
ved prestisjetunge universiteter har store private økonomiske
interesser i å støtte investeringsbankenes synspunkter og interesser. Dette kommer til uttrykk når de uttaler seg som eksperter i media, publiserer forskningsrapporter og bøker eller
når de fungerer som politiske rådgivere.
Tilslutt ser filmen på hvor vi er idag. Har Obama oppfylt valgløftene sine? Har systemet endret seg? Er kontrollfunksjonene
styrket? Blir det etablert reguleringer for å hindre at nye kriser
kan unngås? Har noen blitt holdt til ansvar og tiltalt for økonomisk kriminalitet?
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Den internasjonale straffdomstolen og Gaddafi

En alternativ mediekanal
Tirsdag 29. mars kl. 19:00
på Litteraturhuset

Hvor sterkt står Den internasjonale straffedomstolen (ICC)
idag? Er det mulig for ICC å gjennomføre en tiltale mot
Gaddafi?

I panelet:
C e c i l i e H e l l e s t v e i t , (International Law and Policy Institute,
ILPI), A n d r e a s M o t z f e l d t K r a v i k (Forsvarsdepartementet)
Ordstyrer: K e t i l M a g n u s s e n (Oslo Dokumentarkino)
The era of impunity is ending... (Luis Moreno-Ocampo)

Det at vi for første gang i historien har en permanent internasjonal straffedomstol er en revolusjon og åpner for store muligheter for et bedre fungerende internasjonalt samfunn. For
første gang har verden en permanent internasjonal domstol
som kan dømme personer for folkemord, forbrytelser mot
menneskeheten og krigsforbrytelser. Det er vedtatt at domstolen i fremtiden også kan få mandat til å dømme personer for
angrepskrig (aggresjon). Samtidig er det store kontroverser
knyttet til etableringen og praktiseringen av domstolen.
Sikkerhetsrådet i FN har bedt domstolen etterforske overgrep i
Darfur, Sudan og nå nylig også i Libya. Sjefsanklager Luis Moreno-Ocampo har tidligere tiltalt og utstedt arrestordre for Sudans president Omar al-Bashir for overgrep i Sudan. Nå kan
også Libyas president, Moammar Gaddafi, bli tiltalt.

Prosecutor
Barry Stevens, Canada 2010, 92 min.

Er det mulig for straffedomstolen (ICC) å gjennomføre en tiltale
mot Gaddafi? Eller går dette mot en liknende situasjon som det
domstolen har opplevet med tiltalen mot al-Bashir i Sudan?
I 2009 utstedte ICC en arrestordre på presidenten av Sudan,
Omar al-Bashir. Sudan er ikke medlem av ICC og landet har
derfor ingen plikt til å utlevere presidenten. Arrestordren har
skapt noen problemer for al-Bashir men i et større perspektiv
ser det ut til at tiltalen foreløpig har vært mindre vellykket og
det er tegn på at domstolen ønsker å trekke den tilbake.
Hva kan så bli konsekvensene av disse tiltalene? Bidrar de til å undergrave arbeidet for fred? Er det mulig å få de tiltalte arrestert? Er det risiko for at respekten for domstolen blir undergravd når det går
langt tid uten arrestasjoner?
En tiltale mot Gaddafi vil i tillegg være nok en tiltale mot en afrikansk leder og fyre opp under påstandene om at ICC kun etterforsker afrikanske krigsforbrytelser, mens andre statsledere
i verden får gå fri.
Filmen P r o s e c u t o r følger Den internasjonale straffedomstolens sjefsanklager Luis Moreno-Ocampo i drøyt ett år (20082009) og viser hvilke dilemmaer og utfordringer domstolen står
overfor. Filmen viser også mye av kritikken som har blitt rettet
mot domstolen.
I samarbeid med:
I panelet: Cecilie Hellestveit og Andreas Motzfeldt
Kravik. Ordstyrer: Ketil Magnussen.
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Oslo Dokumentarkino i samarbeid med Idéfestivalen 2011:

Orientalisme og islamofobi før
og etter 11. september

Lørdag 18. juni kl. 14:15 - 16:00
Georg Morgenstiernes hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Film: E d w a r d S a i d o n O r i e n t a l i s m
Diskusjon med: S i n d r e B a n g s t a d , E l i s a b e t h E i d e og I f f i t
Qureshi,
11 september 2001 forandret konfliktbildet i verden
og har endret utenrikspolitikken. Men hvor viktig var
hendelsene 11. september i å forme vestens syn på
islam?
Er Edward Saids tanker om orientalisme fremdeles
relevante for å forstå den økende islamofobien i
vesten idag?
Hvilken rolle har media i å knytte terrorisme til islam
og å bygge opp om islamofobien?
Islamofobien er økende i den vestlige verden. Innvandringsdebatten handler i mye større grad enn tidligere om islam. Det
oppstår stadig nye innvandringsfiendtlige organisasjoner og politiske partier som fokuserer utelukkende på muslimer. Islamisme blir i noen mediekanaler synonymt med terrorisme. I
media er det større fokus på om et land er muslimsk eller ikke
når det er snakk om voldelige konflikter.
Edward Said - On Orientalism
En 40 minutters film fra 1997, der Said forklarer hovedtankene bak sin ide om orientalismen og hevder at dette fremdeles
er en viktig bestanddel og drivkraft i den moderne islamofobien
som stadig øker i Europa og USA. Eksemplene han bruker viser
at denne mistenkeliggjøringen av muslimer startet lenge før
11. sept. 2001. (Edward Said døde i 2003.)

Orientalism,

Sanjay Talreja and Sut Jhally, Media Education Foundation, USA 1997, 40 min.

Panel:
E l i s a b e t h E i d e er professor i journalistikk ved Høgskolen i
Oslo og professor II ved Institutt for informasjonsvitenskap og
mediestudier ved Universitetet i Bergen.
I f f i t Q u r e s h i er skribent og samfunnsdebattant.
S i n d r e B a n g s t a d er Post doktor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Ordstyrer: K e t i l M a g n u s s e n
I samarbeid med Idéfestivalen (Universitetet 200 år)

Fra venstre: Iffit Qureshi, Sindre Bangstad og Elisabeth Eide.
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The Flaw

En alternativ mediekanal
Tirsdag 30. august kl. 19:00
på Litteraturhuset (Wergeland)

Fortsatt økonomisk krise og betydningen for Norge
Film og diskusjon.
Halvor Mehlum, Kristen Nordhaug, Helene Bank og Ole Røgeberg innleder til filmen.
Den økonomiske krisen ser ut til å forverre seg. Denne filmen
forsøker å se hva som bragte USA fram til krisen som slo ut i
2008. Sammenliknet med Inside Job som vi viste i mars og
som peker på en rekke kriminelle forhold som årsak til krisen,
ser The Flaw mer på systemiske feil i den økonomiske modellen som dominerer verden. Filmen ser på sammenhenger mellom krisen i lånemarkedet, økningen i inntekstforskjeller i USA,
en lånebasert økonomi og den internasjonale finanskrisen. I introduksjonen vil vi forsøke å gi en oppdatering på krisen og si
noe om hvilken betydning den kan få for Norge.

The Flaw
David Sington, UK 2011, 78 min

I have found a flaw in the model that defines
how the world works. I was shocked.
- Alan Greenspan til den amerikanske kongressen
This crisis is a total failure of markets.
- Joseph Stiglietz
---A lively, iconoclastic look at the current crisis in capitalism
LOS ANGELES TIMES
What makes this film stand out is its impassioned, at times enraged, exposé of the way our economic system has become
weighted in favour of the super-rich… a furious rallying cry for
change which still hasn’t come, this is forceful, eye-opening
viewing.
TIME OUT LONDON

----

I diskusjonen i forkant av filmen ville vi gi en oppdatering på
den økonomiske krisen og betydningen for Norge.
Vi inviterte fire interessante innledere til å kommentere hvert
sitt spørsmål som introduksjon til filmen, med en kort diskusjon med publikum etter innleggene.
- H a l v o r M e h l u m snakket om status for USA idag.
- K r i s t e n N o r d h a u g ga en innsikt i sammenhengene mellom
privat gjeldskrise, statsgjeldskrise og finanskrise.
- H e l e n e B a n k snakket om betydningen for Norge av en forlenget økonomisk krise
- O l e R ø g e b e r g diskuterte om det er en boligboble i Oslo.
H a l v o r M e h l u m er professor ved Økonomisk Institutt, UiO,
K r i s t e n N o r d h a u g er professor i utviklingsstudier ved HiO,
H e l e n e B a n k er spesialrådgiver i Alliansen For velferdsstaten
O l e R ø g e b e r g er seniorforsker ved Frischsenteret
Ordstyrer: S t i a n B r a g t v e d t (FN-sambandet).
I samarbeid med:
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You Don’t Like the Truth.
4 Days Inside Guantanamo

En alternativ mediekanal
15 – 22 september kl 18:00
på Vika Kino

En film om Omar Khadr. En 15 år gammel gutt som ble arrestert i Afghanistan i 2002, torturert og sendt til Guantanamo.
Der sitter han enda! Filmen ble vist på Vika Kino fra og med
15. sept til og med 22. Sept.
Innledninger til filmen hver dag

Kan Bush tiltales for bruk av tortur? Hvorfor ble ikke Guantanamo
stengt? Har Norge et ansvar for at fanger har blitt torturert på Guantanamo? Disse og mange flere spørsmål ble tatt opp i innledningene
til filmen i løpet av den første uken filmen ble vist på kino.

Dette er den første filmen som viser opptak av et avhør på
Guantanamo. Filmen forteller historien om Omar Khadr, en canadisk gutt, som ble arrestert som 15-åring i Afghanistan i
2002, torturert og sendt til Guantanamo. I 2010 ble han dømt
av en militærkommisjon for en påstått forbrytelse selv om bevisene mot han spriker og tekniske bevis taler for at han ikke
kunne ha gjort det han er beskyldt for. Uansett var han et barn
da det skjedde. Han er den første noensinne i verden som har
blitt dømt for krigsforbrytelser som ble begått da han var barn.

You Don’t Like the Truth.
4 Days Inside Guantanamo
Patricio Henríquez og Luc Côté,
Canada 2010, 99 min.

Gjennom opptak av et avhør av Omar på Guantanamo og med
kommentarer fra Omars advokater, tidligere medfanger, tortureksperter, jurister i det amerikanske forsvaret, Omars mor og
søster, journalister, politikere, en amerikansk torturist og andre, får vi høre Omars historie. Det er en hjerteskjærende og
skremmende fortelling.
Kruttsterkt (...) Sterkt medrivende dokumentar, glitrende avslør e n d e j o u r n a l i s t i k k . (terningkast 5) - VG
H o l d e r o s s n a g l e t t i l k i n o s e t e n e (terningkast 5) - Aftenposten
S a n n h e t s o m s v i r (terningkast 4) - Dagsavisen
--W i n n e r - Special Jury Award
-International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
W i n n e r - Student Award
-International Human Rights Film Festival of Paris

--Dette er en viktig film å se. Guantanamo har blitt borte fra medias dagsorden, og det er nødvendig å få denne problematikken tilbake i fokus. Historien om Omar Khadr viser det virkelige
Guantanamo, og det dette fengselet representerer. Vi kan aldri
akseptere at Guantanamo blir normalisert og akseptert. Vi mener det er ekstremt viktig å opprettholde en felles tanke om at
Guantanamo og andre liknende fengsler må stenges, og at
ingen kan benytte tortur uten å risikere å bli straffet for det,
selv ikke en amerikansk president.

Forts. neste side

I samarbeid med:
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You Don’t Like the Truth forts.

Torsdag 15. september:
J a n E g e l a n d (Europadirektør i Human Rights Watch):
Bush og Cheney må etterforskes for bruk av tortur i krigen mot terror.
Bush må tiltales
Bevisene er så overveldende at president Obama må starte formell etterforskning av George W. Bush og Dick Cheney for den omfattende og strengt ulovlige
bruken av tortur i den såkalte krigen mot terror. - Jan Egeland
Obama bryter loven
Obama bryter loven ved ikke å sørge for en etterforskning av Bush, Cheney og
Rumsfeld, hevder Center for Constitutional Rights i New York og Human Rights
Watch.

N o r a S v e a a s s (Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO og
medlem av FNs torturkomité):
Det internasjonale arbeidet mot tortur.
Kampen mot umenneskelighet.
Fredag 16. september:

I samarbeid med A m n e s t y , avdeling Blindern:

G u n n a r E k e l ø v e - S l y d a l (Ass. Generalsekretær Den norske Helsingforskomité):
Hvordan kan Norge legge press på USA og bør Norge ta
imot fanger fra Guantanamo?
C e c i l i e S c h j a t v e t (International Comission of Jurists):
Har Norge overlevert fanger til tortur i Afghanistan, og
hvilket ansvar medfører dette?
Lørdag 17. september: Y o h a n S h a n m u g a r a t n a m Utenriksredaktør Klassekampen::
Hvorfor forsvant Guantanamo fra medias søkelys?
Søndag 18. september:
T i r i l l S j ø v o l l (Leder av PRESS, Redd Barna ungdom):
Hvorfor har ikke USA, som et av tre land i verden, undertegnet barnekonvensjonen og hvilke konsekvenser har
det?
Mandag 19. september:
S t å l e E s k e l a n d (professor dr.juris og forfatter av
boken "De mest alvorlige forbrytelser":
"You don't like the truth". Det gjør heller ikke norske
myndigheter og Aker Kværner som blankt avviser norsk
medvirkning til tortur på Guantanamo.
Tirsdag 20. september:
J o h n P e d e r E g e n æ s (Generalsekretær Amnesty Int. Norge):
Om saken Omar Khadr.
Onsdag 21. september:
M a d s A n d e n æ s (Professor ved Juridisk fakultet, UiO, en av FNs
uavhengige menneskerettseksperter og medlem av FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling):
Pinochet-effekten: Kan Bush tiltales utenfor USA?
Pinochet-effekten
Om det ikke blir noen tiltale mot Bush-administrasjonen i USA kan en tiltale også
tas ut i et annet land. Det jobbes allerede med dette i flere land. Det kan også
skje i Norge. – Mads Andenæs
It took 30 years to get Pinochet, I’m not sure it will take that long
t o g e t t h e s e g u y s – Michael Ratner, president emeritus, Center for Constitutional Rights, New York, USA.
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Torsdag 22. september:
O l e M o e n (USA-ekspert, tidl. professor i USA-studier UiO):
Hvorfor ble det ikke noe av Obamas løfte om å stenge
Guantanamo?

Innledere til You Don’t Like the Truth på Vika Kino.
Fra venstre topp: Jan Egeland, Nora Sveaass, Cecilie
Schjatvet, Gunnar Ekeløve-Slydal, Yohan
Shanmugaratnam, Tirill Sjøvoll, Ståle Eskeland, John
Peder Egenæs, Mads Andenæs og Ole Moen.
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Gullet eller livet

En alternativ mediekanal
Onsdag 28. september kl. 19:00
på Parkteatret

Store gruveselskaper fester grepet i Mellom-Amerika og det
canadiske gullselskapet Goldcorp er det raskest voksende selskapet i regionen. De skyr ingen midler for å øke sin profitt. I
løpet av de siste årene har deres virksomhet ført til forurensning (bl.a. arsenikk i drikkevannet), sykdom, død og kriminalisering av sosial protest. El oro o la vida er en sterk, god og veldig interessant film.
Det norske oljefondet (Statens pensjonsfond utland) eier aksjer
i Goldcorp og i flere andre gruveselskaper som opererer i Mellom-Amerika. Norske investeringer er dermed med på å ødelegge lokalsamfunn og verdifulle naturressurser. I Guatemala
har flere enn femti mayalandsbyer bestemt seg for å bremse
utvidelsen i gruvedriften gjennom offentlige, kollektive høringer. Kampen har bare så vidt begynt!

E l o r o o l a v i d a (Gullet eller livet)
Álvaro Revenga, Guatemala 2011, 57 min.

R o s a l i n a T u y u c , menneskerettighetsaktivist og en av grunnleggerne av urfolkskvinneorganisasjonen CONAVIGUA i Guatemala, og K j e t i l A b i l d s n e s fra Kirkens Nødhjelp deltok i en
diskusjon etter filmvisningen. H e i d i L u n d b e r g fra LatinAmerikagruppene (LAG) var ordstyrer.
I samarbeid med:

I panelet fra venstre: Kjetil Abildsnes, Heidi Lundberg
og Rosalina Tuyuc med tolk.
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Dialog med Taliban?

En alternativ mediekanal
Onsdag 5. oktober kl. 19:00
på Parkteatret

Premiere på filmen The Afghan Nightmare
Forfilm: Dette er Kabul
Debatt
Stadig fler ser krigen i Afghanistan som umulig å vinne
militært. Både USA og NATO ønsker å trekke militære
styrker ut av landet. Kan man finne en fredsløsning eller
vil Afghanistan falle tilbake i en kaotisk borgerkrig lik den
som herjet landet etter Sovjetunionens nederlag for 20 år
siden?
Er det mulig å skape en dialog med Taliban og andre militære grupper i landet, og er det mulig å bygge et bærekraftig sivilsamfunn i Afghanistan?

The Afghan Nightmare
Klaus Erik Okstad, Norge 2011, 52 min

Premiere:

The Afghan Nightmare
Filmen følger de norske styrkene i Meymaneh i seks måneder
under ledelse av oberst Rune Solberg. Den gir et sterkt bilde av
virkeligheten til de norske styrkene og samarbeidet med den
afghanske hæren og det afghanske samfunnet. Filmen presenteres av regissør Klaus Erik Okstad.
Forfilm: Global Video Letters fra Afghanistan:

Global Video Letters: Dette er Kabul

Dette er Kabul

Selv om Afghanistan får stor medieoppmerksomhet, viser media generelt svært få historier om hverdagslivet i det krigsherjede landet. Som regel legges det stor vekt på hvor stor avstand det er mellom folk i Afghanistan og Vesten. I juni i år startet et norskledet dokumentarprosjekt i Kabul der unge afghanere selv filmer sine liv. Vi viser kortfilmen “Dette er Kabul”
som er en bytur filmet med håndholdte kameraer av de to unge
kvinnene Nargis (18) og Sadaf (19). Dokumentarprosjektet er
et samarbeid mellom prosjektgruppen Global Video Letters og
journalist Anders Sømme Hammer. Christoffer Næss fra Global
Video Letters vil presentere filmen.
I første del av diskusjonen ville vi se på mulighetene for en dialog mellom den afghanske regjeringen og NATO/USA på den
ene siden og Taliban og Hezb-i-Islami på den andre. Kristian
Berg Harpviken og Jørn Qviller deltok i denne debatten.

Christoffer Næss presenterte Global video letters

I andre del av diskusjonen spurte vi om hva som er utfordringene for å bygge opp et bærekraftig sivilsamfunn i Afghanistan?
Anders Nordstoga fra Care og Linda Våge fra Afghanistankomiteen ble da med i panelet sammen med Harpviken og Qviller.
D e b a t t med: K r i s t i a n B e r g H a r p v i k e n (direktør ved Fredsforskningsinstituttet PRIO), M a j o r J ø r n Q v i l l e r (Forsvarets
høyskole som har vært i Afghanistan flere ganger bl.a. som offiser i staben til Rune Solberg som vi følger i filmen The Afghan
Nightmare, A n d e r s N o r d s t o g a (rådgiver i Care Norge og har
jobbet spesielt med Cares engasjement i Afghanistan) og
L i n d a V å g e (fung. Generalsekr. i Afghanistankomiteen i Norge.) Ordstyrer: K e t i l M a g n u s s e n .

Regissør Klaus Erik Okstad presenterte filmen

I samarbeid med UD Refleks
I diskusjonen: Fra venstre: Ketil Magnussen, Jørn Qviller og Kristian Berg Harpviken.
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Water Makes Money

En alternativ mediekanal
Onsdag 12. oktober kl. 15:00
på Eldorado Kino

En meget interessant film om privatisering av vann i Europa.
Filmen tar opp en rekke interessante og tildels skremmende
sider ved det som kalles "public–private partnership", med
spesiell fokus på vannselskaper. Filmen har et grundig resonnement. Veolia, som er det selskapet som filmen tar som eksempel, har gått til sak mot filmskaperne.
I 2010 anerkjente FN endelig vann som en menneskerettighet.
Vann er like livsnødvendig som luften vi puster i. Mer enn 80%
av verdens vannressurser er fortsatt i offentlige hender, men
private aktører vinner stadig større markedsandeler. Verdens
største private vannselskap, Veolia, opererer i 69 land på fem
kontinenter.

Water Makes Money
Leslie Franke og Herdolor Lorenz,
Tyskland 2010, 90 min.

I n t r o d u k s j o n t i l f i l m e n o g k o r t d i s k u s j o n e t t e r p å med:
P e t e r D a n n e v i g , (Vannbevegelsen)) , T r u d e M a l t h e T h o m a s s e n (Vannbevegelsen) og B o d i l C h r i s t i n e E r i c h s e n
(ATTAC).
I samarbeid med

BLÅ OKTOBER
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Hvordan forstå Nord-Korea?

En alternativ mediekanal

Onsdag 19. oktober kl. 19:00
på Parkteatret

Nord-Korea;

dialog eller fordømmelse?
Film: Kimjongilia
Diskusjon/samtale FØR filmen med:
Geir Helgesen og Palle Ydstebø. Ordstyrer: Sverre Tom Radøy
Hvorfor har det internasjonale samfunn feilet i dialogen
med Nord-Korea?
Hvordan kan man jobbe for en bedring av menneskerettighetene i den totalitære staten?
Kimjongilia
N.C Heikin, USA 2009, 75 min.

Er Nord-Koreas atomvåpenprogram en trussel?
Er det tenkelig at et opprør mot regimet kan oppstå innenfra?
Hva vil overtagelsen av Kim Jong-ils sønn Kim Jong-un
bety for utviklingen av landet?

Siden folkeoppstandene i Tunisia og Egypt har det vært demonstrasjoner og opptøyer i en rekke autokratiske land. Det
eneste diktaturet der det ikke synes å være noen synlig intern
opposisjon er i Nord-Korea. Samtidig er dette det mest lukkede
landet mot omverdenen, og det er vanskelig å vite hva som
skjer.
Regimets propaganda om et lykkelig land og historiene som
kommer fra flyktninger som klarer å rømme fra landet står i
ekstremt grell kontrast til hverandre.
Flyktningene forteller om konsentrasjonsleire som fungerer
som rene dødsleire med hundretusenvis av fanger, hardt straffearbeid, grov tortur og hyppige henrettelser. Filmer som Yodok
Stories og Kimjongilia forteller om en nesten ubegripelig brutalitet og hensynsløshet mot folk som mistenkes for ikke å være
nesegruse beundrere av "den kjære lederen" og generalen Kim
Jung-il.
Det internasjonale samfunn har forsøkt å komme i dialog med
Nord-Koreas ledere, både med tanke på at landet antageligvis
har fungerende atomvåpen og de store menneskerettighetsbruddene som rapporteres fra landet.
Men denne innsatsen har ikke vært særlig vellykket. De siste
to årene har forholdet mellom Nord- og Sør-Korea vært dårligere enn på lenge.
Nord-Korea svarer gjerne med samme mynt som motparten.
Om Sør-Korea eller USA kommer med en trussel så svarer de
med trusler, men om verdenssamfunnet nærmer seg med en
vennligere tone er det også mulig å få en mer positiv respons.
Erfaringen har vist at det er mulig å komme innpå regimet i Pyongyang. Kina har en nøkkelrolle, men er låst i en posisjon der
de er redde for et forent Korea som ikke er på Kinas side, og
på den annen side er de redde for en flyktningestrøm fra NordKorea om grensene skulle åpnes.
Man kan man se to hovedposisjoner gjenspeilt i miljøer som
jobber med Nord-Korea. Noen mener at man med en samarbeidslinje både kan få til en dialog med tanke på atomvåpen
og samtidig støtte opp om en mer human politikk i Nord-Korea.
30
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Nord-Korea; dialog eller fordømmelse? Forts.

Andre mener at landets behandling av egen befolkning kun kan
fordømmes og at samarbeid er umulig, men at regimet gjennom sanksjoner må presses til å endre seg. De mener at et
forsøk på samarbeid kun vil tjene til å støtte opp om regimet.
I en artikkel på blant annet nrk.no for et år siden kom disse
posisjonene til uttrykk i en sak angående muligheten av at Telenor ville bli involvert i Nord-Korea gjennom et underselskap.
Generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs uttrykte sterkt
at Telenor må holde seg unna Nord-Korea, mens Geir Helgesen
i samme artikkel mener at jo mer kontakt Nord-Korea får med
omverdenen jo bedre.
Kim Jong-il har utpekt sin sønn Kim Jong-un til å overta makten
etter seg. Hva vil dette bety for landets forhold til utenverdenen
og for innbyggerne i Nord-Korea?

Øverst fra venstre: Geir
Helgesen, Palle
Ydstebø og Sverre Tom
Radøy

D i s k u s j o n med Geir Helgesen og Palle Ydstebø ledet av Sverre Tom Radøy.
G e i r H e l g e s e n er direktør for NIAS – Nordisk Institutt for Asia
Studier ved Københavns Universitet. Han er antagelig den
største kapasiteten på Nord-Korea i Norden og har fulgt utviklingen i Nord- og Sør-Korea gjennom 30 år. Helgesen har oppholdt seg i Korea, nord og sør, mange ganger, senest i oktober
2010. Helgesen gir jevnlig råd til norske og danske myndigheter og kommersielle selskaper, om forhold i Nord- og SørKorea.
O b e r s t l ø y t n a n t P a l l e Y d s t e b ø er hovedlærer i strategi ved
Forsvarets Stabsskole og har i flere år vært opptatt av NordKoreas posisjon og atomvåpenprogram.
S v e r r e T o m R a d ø y fra Dagsnytt 18, NRK, ledet samtalen.

Film: Kimjongilia

Filmen Kimjongilia er fra 2009. Filmen gir et blikk inn i den
mørkeste siden av den totalitære staten Nord-Korea. Vi får
høre historiene til flyktninger som har klart å slippe unna konsentrasjonsleirene i landet. Filmen gir også et raskt blikk på
Nord-Koreas historie fram til idag.
A visually striking, inventively constructed documentary
LOS ANGELES TIMES
This documentary steals my breath.
FOX NEWS
N.C. Heikin orders up her indictment of the "Dear Leader" in a
manner passionate and artistic, elevating fascinating, woeful
facts into a wholly elevated realm.
VARIETY

Fra filmen: Park Myung Ho og Shin Dong Hyuk, flyktninger
fra Nord-Korea.

I found I had difficulty speaking afterwards, it was so moving.
VOICE OF AMERICA
…exposes the inexplicable insanity of hate, abuse, repression,
megalomania, and greed.
HUFFINGTON POST
I samarbeid med:

Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS)
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The Flaw

En alternativ mediekanal
Torsdag 20. oktober kl. 16:30
på Utviklingshuset (NORAD):

Fortsatt økonomisk krise og betydningen for land i sør.
Film og diskusjon.
Innledning og diskusjon med H å v a r d F r i i s N i l s e n , Daglig leder i tankesmien og forlaget ResPublica.
Den økonomiske krisen ser ut til å forverre seg. Denne filmen
forsøker å se hva som bragte USA fram til krisen som slo ut i
2008. Sammenliknet med Inside Job, som også handler om finanskrisen og vant Oscar for beste dokumentar, ser The Flaw
mer på systemiske feil i den økonomiske modellen som dominerer verden. Filmen ser på sammenhenger mellom krisen i lånemarkedet, økningen i inntekstforskjeller i USA, en lånebasert
økonomi og den internasjonale finanskrisen. I introduksjonen
forsøkte vi å gi en oppdatering på krisen og si noe om hvilken
betydning den får for utviklingsøkonomier i sør.
I have found a flaw in the model that defines
how the world works. I was shocked.
- Alan Greenspan til den amerikanske kongressen
This crisis is a total failure of markets.
- Joseph Stiglietz
---A lively, iconoclastic look at the current crisis in capitalism
LOS ANGELES TIMES
What makes this film stand out is its impassioned, at times enraged, exposé of the way our economic system has become
weighted in favour of the super-rich… a furious rallying cry for
change which still hasn’t come, this is forceful, eye-opening
viewing.
TIME OUT LONDON
Utviklingskino i samarbeid med Utviklingshuset.
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Onsdag 2. november kl. 19:00
på Parkteatret

Global maktforskyvning fra vest til øst:

Hva slags supermakt
vil Kina være?
Film: U p T h e Y a n g t z e

Diskusjon før filmen med:
Harald Bøckman, Heidi Østbø Haugen og Jo Inge Bekk e v o l d . Ordstyrer: P h i l i p L o t h e (TV 2)
Vestens og USAs hegemoni i verden har blitt svekket betraktelig de seneste årene. BRIC(SS)-landene tar en større plass i
verden, økonomisk, politisk og militært. Kina er den største og
viktigste av disse statene. Kina har har interesser over hele
kloden og vil om noen år være verdens største økonomi. USA
taper makt, økonomisk og politisk, i forhold til Kina, men vil
Kina ta en tilsvarende rolle som USA har hatt, som en supermakt i verden?

Up the Yangtze
Yung Chang, Canada 2007, 93 min.

Er Kina den nye supermakten i verden? Vil de selv ønske
å være det? Og hva betyr det for land som Norge?
Hvilke ambisjoner en stat har er i stor grad avhengig av
hvilken politisk kultur landet har. Hvordan kan man beskrive den politiske kulturen i Kina? Vil Kina ha samme
ambisjoner som det USA har hatt som det mektigste landet i verden? Eller har Kina helt andre mål?
Hvordan vil andre voksende økonomier i Asia forholde seg
til et stadig mektigere Kina? Vil det bygges nye allianser
innad i Asia, eller vil noen land søke tettere bånd til
vesten for å sikre seg mot for stor kinesisk dominans?
Hvordan kan vi forstå Kinas nåværende og framtidige rolle som politisk og økonomisk makt i verden? Handler Kina
med bakgrunn i en samlet, felles strategi? Eller er det
mange forskjellige ambisjoner og interesser innad i maktapparatet i Kina som påvirker og skaper beslutninger om
utenrikspolitikken?
Er Kinas nasjonale politikk, internt i landet, gjenspeilt i
deres utenrikspolitikk?

I samtalen før filmen gikk panelet inn på disse temaene. Målet
med dette arrangementet var å få et bedre grunnlag for å forstå Kina og for å kunne vurdere hvordan Norge skal forholde
seg til endringene i de globale maktforholdene?

I panelet: Fra venstre: Philip Lothe, Harald Bøckman,
Heidi Østbø og Jo Inge Bekkevold

H a r a l d B ø c k m a n er forsker ved Senter for utvikling og miljø,
på Universitetet i Oslo, og har dyp kjennskap til Kinas historie
og til forhold i dagens Kina. Han har vært leder både for den
Europeiske og Nordiske forening for Kinastudier og har skrevet
flere bøker om Kina.
H e i d i Ø s t b ø H a u g e n er stipendiat ved Institutt for sosiologi
og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og er også styreleder
for Nordisk forening for Asiastudier. Hun jobber spesielt med
forholdet mellom Kina og Afrika.
J o I n g e B e k k e v o l d er Asia-koordinator ved Institutt for forsvarsstudier. Han har lang erfaring fra Kina og Asia gjennom
studier og norsk utenrikstjeneste. Kommer med bok om Kinas
økonomi i februar 2012.
Ordstyrer var P h i l i p L o t h e (TV 2)
Forts. neste side
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Film: Up the Yangtze
En cruisebåt reiser oppover elva Yangtze, en nesten mytisk elv
som i Kina ofte kalles bare "Elven".
I denne elven har Kina bygget verdens største dam-anlegg; The
Three Gorges Dam. Reisen oppover elven, som snart vil stige
og drukne byer og boliger for rundt 1,5 - 2 millioner mennesker,
er filmet i 2006, rett før demningen var ferdigstilt.
Up the Yangtze er en reise inn til kjernen av Kina. Gjennom
nære møter med mennesker og med dambyggingen som bakteppe viser filmen den enorme kontrasten mellom de gigantomane industrielle prosjektene på den ene siden og livet og den
relativt lave levestandarden til millioner av mennesker på den
andre siden. Dette gir også et inntrykk av den sterkt teknokratiske innstillingen til utvikling som preger mye av Kina.
Møtene mellom utenlandske cruisepassasjerer og kinesere gir
også et innblikk i hvor like og hvor forskjellige mennesker fra
forskjellige deler av verden er.
Vi valgte å vise filmen som en kommentar til diskusjonen om
Kinas rolle som supermakt, fordi vi mener den gir verdifulle og
nyttige inntrykk som en kontrast til diskusjonen i forkant. Filmen er en opplevelse i seg selv.
**********
PRISER:

G o l d e n G a t e A w a r d , San Francisco International Film Festival, 2008
B e s t C a n a d i a n D o c u m e n t a r y , Vancouver International Film Festival, 2007
D o n H a i g A w a r d , Hot Docs Canadian International Documentary Festival, 2008
G e n i e A w a r d , Best Documentary 2009, Academy of Canadian Cinema & Television
J o r i s I v e n s A w a r d , Amsterdam IDFA, 2007

***********
PRESSE:
Beautiful… Thoughtful…
– Entertainment Weekly
Outstanding… gorgeously shot and as gripping as an epic novel
– Globe and Mail
Restores your faith in the documentary film medium
– Montreal Mirror
A gloriously cinematic doc
– Variety
Brilliant! [A] lucid, beautifully observed portrait!
– The Village Voice
Astonishing!
– The New York Times (Critics pick!)
A potent indictment of the damage done! Says more about
what's being lost —culturally, geographically, morally— than any
parade of talking heads ever could.
– Time Out New York
I samarbeid med UD Refleks
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Rettssikkerhet i
kampen mot terror

En alternativ mediekanal
Tirsdag 8. november kl 19:00
på Litteraturhuset

Film: Better This World

Diskusjon FØR filmen med:
J o a k i m H a m m e r l i n og J o n W e s s e l - A a s
Terrorisme og rettssikkerhet
I USA har fundamentale lovendringer stilt det personlige rettsvernet til side. Behovet for beskyttelse mot "terroristene" er viktigere enn enkeltmenneskets behov for beskyttelse mot overgrep og vilkårlig fengsling. Hvor står vi i Norge i forhold til denne problemstillingen? Om vi skulle bli mistenkt for noe så forventer vi en rettferdig behandling uansett hva anklagen er.
Men har vi fremdeles god nok rettsbeskyttelse? Og er denne
rettsbeskyttelsen nå truet av argumenter om bedre samfunnsvern? Hva bør vi egentlig frykte mest; Flere terrorangrep eller å
miste grunnleggende rettsbeskyttelse?
Før filmen var det en diskusjon med innlegg av J o a k i m
H a m m e r l i n , forfatter av boka Terrorindustrien og som kommer med en ny bok meget snart, og J o n W e s s e l - A a s , jurist og
daglig leder av den norske avdelingen av The International
Comission of Jurists. Han har blant annet skrevet om risikoen
for at rettssikerheten går på båten når terrortrusselen blir brukt
som argument for økt samfunnsbeskyttelse.
Ordstyrer: K e t i l M a g n u s s e n .

Better This World
Kelly Duane, Katie Galloway,
USA 2011, 95 min.

Better This World
Hva skjer når et samfunn går amok i forsøket på å beskytte seg mot terror?

USA etter 11. sept. 2001 har innført lover som på grunnleggende vis endrer rettssikkerheten for individet. Filmen Better
This World viser hvordan to unge gutters naive jakt på en måte
å endre USA på, fører dem til en tiltale om terrorvirksomhet og
utsikten til langvarig fengselsstraff - uten at de har gjort noe
annet enn å ønske å skape politisk endring og ha tenkt tanken
på å begå en kriminell handling.
Det de ikke vet er at de allerede lenge før de tenker denne
handlingen er under overvåking og at FBI bare har ventet på en
mulighet til å ta dem. Historien tar overraskende vendinger
som viser hvor galt det kan gå når argumentet om terrortrussel
overstyrer både grunnleggende rettsprinsipper og sunn fornuft.
Et system som ansetter folk som skal jakte på terrorister blir
nødt til å finne terrorister for å legitimere sin egen eksistens.
Det kan lett føre til at noen ser spøkelser på høylys dag. Filmen
gir en kraftig advarsel til andre land der diskusjonen omkring
rettsvern vs beskyttelse mot terror foregår. Den diskusjonen vil
antagelig bare bli tydeligere her i Norge i tiden framover.
I samarbeid med
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Hvor går Pakistan?

En alternativ mediekanal
Mandag 5 desember kl. 18:00
på Parkteatret

Film og diskusjon
Hvem har egentlig makten i Pakistan? Hvem vil ta over etter det kommende valget? Og hvilken betydning vil det få
for Pakistans utvikling og rolle i regionen?

Pakistan er et av verdens mest folkerike land, og en atommakt.
Landet strever med å finne sin identitet mellom å være en islamsk stat og å ha et forhold til Vesten. Kampen mot terror under Bush og nå Obama, med stadige droneangrep, har forsterket motsetningene i landet. Filmen Bhutto gir et godt bakteppe
for å diskutere det politiske landskapet i Pakistan idag, og hvilke muligheter man kan se for seg av valget som vil holdes det
kommende året.
Diskusjon med L a i l a B o k h a r i , T e r j e S k a u f j o r d og M u h a m m e d I d r e e s A h m a d . Ordstyrer: S h o a i b S u l t a n .
M u h a m m e d I d r e e s A h m a d har en doktorgrad i sosiologi og
underviser i internasjonal journalistikk ved Montfort University i
Leicester i Storbritannia. Han er også journalist og en hyppig
brukt kommentator på Al Jazeera, og driver nettstedet pulsemedia.org.
T e r j e S k a u f j o r d er lektor og med-forfatter av boka Pakistan
– midt i verden som han har skrevet sammen med Elisabeth
Eide.
L a i l a B o k h a r i er statsviter og forsker med terrorisme og terrorhandlinger som spesialområde. Hun var høsten 2011 ansatt
ved den norske ambassaden i Islamabad og er medlem av 22.
juli-kommisjonen.
Det var et Skype-intervju med Muhammed Idrees Ahmad etter
filmen. Dette intervjuet var på engelsk. Deretter var det en paneldebatt på norsk med Laila Bokhari og Terje Skaufjord.

Bhutto
Duane Baughman, USA 2010, 110 min.

Tariq Ali og Resa Aslan er to av intervjuobjektene i
filmen.

Filmen Bhutto
Filmen Bhutto fra 2010 er spennende og dyktig satt sammen
og gir et godt bakteppe for å snakke om det politiske landskapet i Pakistan. Filmen skildrer Benazir Bhuttos liv, men gir samtidig en god oversikt over Pakistans historie, og over de politiske konfliktene i landet.
Filmen er laget av en politisk konsulent som også har jobbet
for Benazir Bhutto, og dette farger filmen, men tar ikke bort det
faktum at den likevel er både godt fortalt og gir mange interessante perspektiver og en god innsikt i Pakistans politiske nåtid
og historie. Koblingen mellom en egen politisk agenda og rollen
som dokumentarfilmskaper har imidlertid ført til endel relevant
og interessant kritikk av filmen. Denne kritikken ble tatt opp i
diskusjonen på Parkteatret.

Skype-samtale med Muhammed Idrees Ahmad.

(...) makes you feel like you're witnessing history as it
h a p p e n s . -The Guardian
I samarbeid med UD Refleks
Panelet fra venstre: Shoaib Sultan, Terje Skaufjord og
Laila Bokhari.
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HIV, AIDS og profitt:

Fire in the Blood

En alternativ mediekanal
Tirsdag 6. desember kl. 19:00
på Litteraturhuset:

Rett til medisin VS Patentrettigheter:
Hvordan farmasøytindustrien har ofret millioner av liv for
litt ekstra profitt.

Film og diskusjon
Innledere: P a u l F i f e , avdelingsdirektør for helse, utdanning og
forskning i Norad.
M a r i u s T r ø s e i d , Leger uten grenser. Hivforsker og lege ved
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus.
A n i t a T u n o l d , direktør for samfunnskontakt Glaxo Smith Kline.
Ordstyrer: S t i a n B r a g t v e d t
Film: Fire in the Blood

(Dette var en “work in progress” visning. Filmen ble ikke offisielt lansert før i
2012)

Fire in the Blood er historien om hvordan vestlige land sammen
med legemiddelindustrien blokkerte adgangen til billig aidsmedisin for utviklingslandene på 1990-tallet og framover og
om menneskene som ikke fant seg i det.

Fire in the Blood
NB: Work-in-progress.
Dylan Mohan Gray, India 2012, 90 min
(filmen blir lansert i 2012)

Det er i år 30 år siden HIV-viruset ble oppdaget. I dag lever 34
millioner mennesker med HIV. Ni millioner har ikke tilgang til
behandling eller medisiner. Hvorfor ikke? Hva må til for å bekjempe HIV og aids-epidemien? Er billige kopimedisiner løsningen? Hva med legemiddelindustriens patenter på medisin?
Patentlovgivning har gjort at millioner av mennesker ikke får
tilgang til medisiner de trenger. AIDS-epidemien i Afrika, særlig
på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet er et av de verste eksemplene på hvordan farmasøytindustrien i vesten tviholdt på
enorme profittmarginer framfor å bidra til at mennesker fikk
livsviktige medisiner til en pris de har råd til.
Indiske og andre asiatiske selskaper produserer flere generiske medisiner til en brøkdel av prisen til vestlige farmasøytselskaper. Flere vestlige selskaper mener de bryter viktig patentlovgivning, mens de de asiatiske selskapene mener de redder
liv. Situasjonen er langt bedre idag enn den var for 10-15 år siden, men fremdeles er det konflikter i forhold til å skaffe medisiner til riktig pris i fattige land.
I samarbeid med:

Panelet fra venstre: Anita Tunold, Marius Trøseid,
Paul Fife og Stian Bragtvedt.

og
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Hvorfor forblir noen land fattige?

En alternativ mediekanal
torsdag 15 desember kl. 16:30
på Utviklingshuset (Utviklingskino)

The End of Poverty?
Film: The End of Poverty?
Innledning ved Asle Toje
A s l e T o j e er fungerende forskningssjef på Nobel-instituttet.
Han innledet med en kritikk av filmens premisser.
The End of Poverty?
Filmen har en lang rekke intervjuobjekter som på forskjellig
måte gjør dette til en sterk og viktig film og en god innføring i
tematikken om hvorfor noen land forblir fattige og hvorfor bistand ofte ikke gir de ønskede effekter. Den er også et sterkt
argument for postkolonial teori i forståelsen av forholdet mellom de rike land i nord og de fattige land i sør. Blant intervjuobjektene er Susan George, Amartya Sen, John Perkins og Joseph
Stiglitz.
A sort of An Inconvenient Truth for global economics…a powerful
description of how Western policies since colonialism have subjugated Third World countries.
- Charles Masters, The Hollywood Reporter
An impressive piece of work. Clear. Direct. A movie that I would
have liked to make!
- Raoul Peck, Director of Lumumba
Powerful and moving; it will make you shake your head with disbelief and if you are like me, it may even enrage you.
- Tim Rhys, Publisher, MovieMaker magazine

I samarbeid med U t v i k l i n g s h u s e t
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The End of Poverty?
Philippe Diaz, USA 2008, 106 min.
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Oslo Dokumentarkino ble i 2011 støttet av:

Filmfestivalen Human Rights Human Wrongs arrangeres i samarbeid med Menneskerettighetshuset i
Oslo og ble i 2011 støttet av:

Lanseringen av filmen You Don’t Like the Truth. 4 Days Inside Guantanamo ble støttet av:

Oslo Dokumentarkino har i 2011 samarbeidet med:
Fredsforskningsinstituttet PRIO, FN-sambandet, Klassekampen, Latin-Amerikagruppene (LAG), Menneskerettighetsuka, Norsk senter for menneskerettigheter,
Internasjonal Reporter, Universitetet i Oslo, Kirkens
Nødhjelp, Utenriksdepartementet (Refleks), Blå Oktober, Nordisk Institutt for Asia-studier (NIAS), NORAD
(Utviklingshuset), Ny Tid, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Amnesty
International, Oslo Kino, Menneskerettighetshuset i
Oslo, Human Rights House Foundation, Den norske
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Health and Human Rights Info.
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