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The Reality-Based Community
I oktober 2004 sto det en lang artikkel på trykk i The New York Times der en politisk
journalist skrev om sin relasjon til Bush-administrasjonen. Ganske langt inn i artikkelen
refererte han til en samtale med en PR-rådgiver for Bush-regjeringen som skjelte ham ut
pga. noe han hadde skrevet tidligere. Rådgiveren sa så at han egentlig ikke bryr seg så mye
om hva journalisten og The New York Times (NYT) skriver fordi regjeringen ikke lenger er
så opptatt av hva virkeligheten er; de skaper virkeligheten, og istedet for å bekymre seg
for hva NYT skulle mene om det de gjør så skaper de bare en ny virkelighet (se sitatet til
høyre).
Et par dager etter at artikkelen sto på trykk kunne man kjøpe t-skjorter i USA påtrykket
«Reality Based Community Member». T-skjortene solgte umiddelbart svært godt.
Denne historien illustrerer flere ting: (1) hvor mangfoldig og dynamisk USAs næringsliv
fremdeles er, (2) at ganske mange leser lange artikler i NYT, (3) hvor langt bevisstheten
har kommet hos politiske myndigheter om hvordan man kan manipulere persepsjonen til
befolkningen om hva som faktisk foregår og (4) at ganske mange mennesker er klar over
at virkeligheten som formidles blir manipulert av myndigheter, kommersielle krefter og
media og at de ønsker å markere motstand mot denne forvrengningen.
Massemedia skaper virkelighet. Ikke bare de amerikanske myndighetene men politiske og
kommersielle krefter over hele verden har for lengst innsett at persepsjonen av virkeligheten betyr mye mer enn den faktiske virkeligheten og at man kan skape den forvrengningen man ønsker om man bare har nok penger, kompetanse og aksess til massemedia.
For oss andre blir det stadig viktigere å være kritisk og bevisst i møte med «nyheter» i en
moderne medieverden. Det er vanskelig å føle seg faktisk orientert og lett å bli ført bak
lyset. Massemedienyhetene er ofte basert på en enkel narrativ laget av pr-konsulenter og
spin-doktorer. Man må alltid kritisk vurdere argumentene som legges fram. Ellers blir man
lett offer for propaganda.
Enhver konflikt vil i media farges av de aktører som er dyktigst i å skape sin fortelling og
mest ressurssterke når det gjelder å distribuere den i mediene. Debattene rundt krisen
i Ukraina og kampen mot IS er eksempler på at det foregår en kamp om å kontrollere
«narrativen» der alle sider i konflikten er involvert, og der en analytisk og ærlig beskrivelse
av virkeligheten som regel kommer i bakgrunnen for behovet for å skape en historie som
selger og som gjerne tjener en av aktørene i konflikten.
Medieselskaper som kutter kostnader og ikke har råd til å drive undersøkende journalistikk
griper lett til den narrativen som allerede er skapt av spin-doktorer heller enn å forsøke å
beskrive den virkeligheten som kommer fram ved en metodisk og grundig analyse.
Uavhengige dokumentarfilmer er en viktig «motgift» mot propaganda fordi de gode filmene har et sterkt fokus på metodikk og på å argumentere for sitt perspektiv og dermed
inviterer tilskueren til en debatt om tematikken og perspektivet som gis.
En dokumentarfilm må underlegges de samme kravene og kriteriene som man setter til
andre nyhetsmedier. All formidling, også nyhetsformidling og dokumentar, baserer seg på
en forutinntatt forståelse og en dramatisering av virkeligheten. Dokumentarfilmen må ha
et kritisk og analytisk forhold til sin egen forutinntatthet og dramatisering.
Den gode dokumentarfilmen er istand til å analysere virkeligheten og lage engasjerende
fortellinger som skaper debatt. Med debatt og engasjement kommer også kritikk som gjør
det lettere for oss å vurdere innholdet og perspektivet som legges fram.
Ketil Magnussen

You are part of what we call
the reality-based community.
You believe that solutions
emerge from your judicious
study of discernible reality.
That’s not the way the world
really works anymore. We’re
an empire now, and when
we act, we create our own
reality.
And while you’re studying
that reality -- judiciously, as
you will -- we’ll act again,
creating other new realities,
which you can study too, and
that’s how things will sort
out.
En ikke navngitt seniorrådgiver for
president George W. Bushs
stab, til journalist Ron Suskind,
trykket i The New York Times,
oktober 2004.
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Oslo Dokumentarkino og HRHW 2014
Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer inkluderende diskusjoner i
tilknytning til visningene. Vi tar opp sosiale og politiske temaer vi mener er viktige og som ikke får nok
oppmerksomhet i andre mediekanaler og inviterer
relevante personer til å kommentere og diskutere de
problemstillingene vi tar opp.
Den aktuelle dokumentarfilmen er det viktigste alternative mediet for informasjon om og perspektiver
på samfunnet og verden rundt oss.
I 2014 har Oslo Dokumentarkino fokusert på
mediedekningen av krig, klima og miljøproblematikk, økonomisk ulikhet, oljefondets investeringer,
menneskerettighetsbrudd i Swaziland, den politiske
situasjonen i Egypt, ressurskriger, konflikten i Syria
og situasjonen for varslere (whistleblowers).
Festivalen Human Rights Human Wrongs (HRHW)
ble arrangert for 6. gang i februar 2014. Festivalen
hadde fokus på aktivisme og de nye ikke-voldelige
folkebevegelsene som har oppstått rundt i verden,
helsepersonells medvirkning til tortur, ytringsfrihet,
seksuelle minoriteters situasjon i Uganda og andre
afrikanske land, overvåking på nett, kontroverser
rundt OL i Sotsji og kriminalisering av opposisjonen i Russland, narkokrigen i Mexico, situasjonen i
Sør-Sudan, den politiske utviklingen i Hviterussland,
demokratiutvikling i Burma/Myanmar, krigen i Syria,
Palestina, oljeselskapers inntreden i Ghana, fangeleire i Nord-Korea, kasteløse i India, den nye bølgen av
landran begått av multinasjonale jordbruksselskaper,
tvangsreturer av asylsøkere fra Norge til Afghanistan
og gjeld og menneskerettigheter.
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 lettere fram til
mennesker enn fagbøker og lange artikler. Å se film
sammen på en kino skaper et godt utgangspunkt
for en deltakende diskusjon. Filmene engasjerer og
provoserer og man får et felles utgangspunkt for
diskusjonen etterpå. Uavhengige dokumentarfilmer
er ofte tydelige på sitt utgangspunkt og ståsted, noe
som gjør det enklere å vurdere informasjonen som
gis.

Øverst til venstre: Konsert med Morton Zakaria.
Øverst til høyre: Bransjeseminar under HRHW: Debatt om kommersiell investering i samfunnsaktuelle
dokumentarfilmer, med filmskaper Rachel Boynton fra USA og grunnlegger av Impact Partners i USA,
Dan Cogan, på Skype. Ordstyrer: Sarah Prosser.
Venstre i midten: Diskusjon på Parkteatret med filmskaper Arash Riahi og Yes Men-aktivist Mike
Bonanno ledet av Danu Vijeyatharsiny Suntharasigamany.
Nederst: Publikum på Parkteatret under debatt om frilansere og krigsjournalistikk.

Antall arrangementer, filmer, gjester og
opphavsland
Oslo Dokumentarkino har i 2014 arrangert 45
filmvisninger. Det har vært 13 enkeltstående arrangementer i tillegg til filmfestivalen Human Rights
Human Wrongs (6 dager med 32 filmvisninger). Vi
har vist 30 forskjellige filmer fra 14 land. Vi har hatt
83 forskjellige gjester fra 15 land med på diskusjoner.
Filmene vi har vist er fra Norge, USA, Storbritannia,
Palestina, Nederland, Frankrike, Canada, India, Tyskland, Finland, Østerrike, Syria, Polen og Egypt.

Gjestene har vært fra Norge, USA, India, Tibet,
Colombia, Mexico, Nederland, Palestina, Canada,
Syria, Hviterussland, Østerrike, Uganda, Ukraina og
Storbritannia.
Det har i tillegg vært andre arrangementer som
supplement til filmprogrammet. Under HRHW-festivalen hadde vi frittstående debatter og samtaler,
performance, konserter, kunstutstillinger og teater.
Visningssteder
Arrangementene har i hovedsak foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset, Kino Victoria og
Cinemateket. Under HRHW-festivalen var det også
side-arrangementer på andre arenaer.
Publikum
Publikumsinteressen har generelt vært svært
høy. Antallet varierer svært mye fra arrangement
til arrangement avhengig av tema og film, men
gjennomsnittet ligger hvert år på ca 90 personer pr
arrangement.
Totalt har vi hatt ca. 6000 publikummere i løpet av
2014. Dette inkluderer både Human Rights Human
Wrongs-festivalen og Oslo Dokumentarkinos regulære program.
Human Rights Human Wrongs Documentary Film
Festival
4. - 9. februar arrangerte vi filmfestivalen Human
Rights Human Wrongs for sjette gang. Festivalen var
i 2014 et samarbeid med en lang rekke andre organisasjoner og institusjoner i Oslo. Festivalen bringer
sammen norske og internasjonale filmer og gjester
for å diskutere viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetsarbeid.
Samfunnsdebatt
Vi har arrangert 25 paneldiskusjoner før eller etter
filmvisninger. I tillegg har alle andre filmvisninger
hatt en introduksjon eller Q&A etter filmen (spørsmål og svar mellom publikum og inviterte gjester)
med filmskapere eller eksperter. Erfaringen viser at
folk foretrekker arrangementer der temaet i filmene
blir diskutert og der man selv kan delta i diskusjonen.
Samarbeid
Oslo Dokumentarkino har i 2014 samarbeidet med
FN-Sambandet, Den norske Burmakomite, Food
First Information and Action Network (FIAN), Den
norske Helsingforskomite, Amnesty International,
Fellesrådet for Afrika, Health and Human Rights Info, Voice of Tibet, Slett u-landsgjelda, Norsk
filmforbund, Forum for utvikling og miljø, Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond
(SAIH), Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner (LLH), Partnership for Change,
Norwegian Latin-America Research Network (NorLARNet), FOKUS, Uganda Association in Norway,
Menneskerettighetsuka, Latin-Amerikagruppene
(LAG), Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Sex og Politikk, New Frontiers, Exiles, NOREF,
RORG, Safir, Attac, kunstplass 5, Oslo Kino (Nordisk
Film Kino), NFI Cinemateket, NUPI, PRIO, Bjørknes
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Høyskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Le Monde
diplomatique, Klassekampen, Afghanistan-uka,
Arabiske filmdager, Res Publica og FIVAS.
Ressurser
Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2014 i
hovedsak vært planlagt, organisert og gjennomført
av Ketil Magnussen.
Natalya Sarch, Trine Andersen, Caroline Hargreaves,
Henriette Vold, Sarah Camille Ramin Osmundsen,
Jackline Dias, Anne Katrine Rognerud, Mira Langeland, Vivi Ringnes, Inge Strand og Sergio Haisch var
med å arrangere festivalen Human Rights Human
Wrongs. I tillegg var mer enn 50 frivillige med på å
gjennomføre festivalen.
Mange arrangementer har vært planlagt og gjennomført i samarbeid med eksterne partnere.
Finansiering
Fritt Ord, Oslo kommune, Norsk filminstitutt,
Stiftelsen Ship-Ring, Fam. Chr. Ringnes’ Stiftelse,
LO, Bergesenstiftelsen, British Council, Film og
Kino, NORAD og Human-Etisk forbund har støttet
Oslo Dokumentarkino og Human Rights Human
Wrongs-festivalen i 2014.
Oslo Dokumentarkino har også tjent inn penger på
billettsalg, rettighetssalg og på oppdrag for andre
organisasjoner/institusjoner. Inntektene har gått
til å dekke utgifter til egne publikumsarrangementer. Det er viktig å nevne at billettinntektene ikke

gjenspeiler antall publikummere, dvs at billettintektene ofte ikke er synlige i regnskapet fordi vi mange
ganger samarbeider med andre aktører og praktiske
grunner avgjør hvem som tar inn billettinntektene og
hvordan utgifter og inntekter fordeles i etterkant.
Historie (Mye dokumentarfilm og debatt for små
ressurser)
Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 av Ketil
Magnussen som en reaksjon på at det var så lite
tilgang til aktuelle dokumentarfilmer i Oslo. Siden
starten har vi vist over 600 filmer. De fleste arrangementene har foregått på Parkteatret, Litteraturhuset, Cinemateket og Vika Kino/Kino Victoria men
også andre steder har vært brukt. I løpet av 12 år har
Oslo Dokumentarkino bygget opp rykte for å ta opp
viktige problemstillinger med gode filmer og interessante debatter. Antallet arrangementer er svært
høyt i forhold til det budsjettet som Oslo Dokumentarkino (inkludert festivalen Human Rights Human
Wrongs) har disponert.
Mange Norgespremierer
De aller fleste filmene, både i programmet for
festivalen Human Rights Human Wrongs og filmene i
Oslo Dokumentarkinos regulære program i 2014 var
Norgespremierer. Enkelte filmer har senere blitt vist
på NRK eller på andre festivaler, men mange av dem
har kun vært tilgjengelige i Norge på våre arrangementer.
Vi hadde én Europapremiere og én verdenspremiere.
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HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS LIVE PÅ PARKTEATRET
HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS: SPECIAL EVENTS
HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS: FILMS AND TALKS

DET BLIR INGEN GLAMOUR NÅR HUMAN RIGHTS
HUMAN WRONGS ÅPNER DØRENE (...) DEN RØDE
LØPEREN RULLES I STEDET UT FOR MENNESKER SOM
LEVER I EKSIL, FOR IDEALISTER OG AKTIVISTER SOM
LAGER FILM MED RISIKO FOR EGEN SIKKERHET.
- Ingunn Økland, Aftenposten, 3. februar 2014.
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Human Rights Human Wrongs
Documentary Film Festival
Human Rights Human Wrongs-festivalen er en film og debattfestival med fokus på aktuell menneskerettighetstematikk.
Festivalen ble startet i 2008 for å markere 60-årsdagen for
menneskerettighetserklæringen.
Siden starten har festivalen vokst i antall debatter, norske og
internasjonale gjester, samarbeidspartnere og publikum. Den
første festivalen var et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino
og fire av organisasjonene på Menneskerettighetshuset i Oslo.
I 2014 hadde festivalen 35 organisasjoner som samarbeidspartnere og 65 gjester, derav 21 internasjonale gjester.
Vi mener det er svært viktig å ha en arena der man kan
diskutere aktuelle dilemmaer og problemer knyttet til
menneskerettighetstematikk uansett om det gjelder hendelser i
land langt borte eller det som skjer her hjemme.
Festivalen i 2014 hadde 18 filmer i programmet. Filmene ble vist
på Kino Victoria. I tillegg var det arrangementer på Parkteatret,
Cinemateket, Litteraturhuset, Sentralen og Kulturhuset samt
kunstutstillinger på Kunstplass 5 og Rådhuset.
I tillegg til film- og debattprogrammet inkluderte HRHW 2014
kunstutstillinger, teater, workshop, performance og musikk for å
engasjere publikum til refleksjon og deltakelse.
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Human Rights Human Wrongs Live på Parkteatret
På HRHW-festivalen 2014 startet vi et nytt
konsept; HRHW Live. Dette programmet
foregikk på Parkteatret og blandet debatt,
samtaler, musikk, performance og teater. *
ONSDAG 5. FEBRUAR, PARKTEATRET
DEBATE: HOW TO BUILD A NATION
FROM SCRATCH
I samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).
Is there a one-size-fits-all model for building a
democratic state? When South Sudan became
an independent country in 2011, they started
from scratch after 50 years of civil war. Do
international experts and the UN have the
right recipe?
With: Cedric de Coning, Head of the research
group for Peace Operations and Peacebuilding
at NUPI, Øyvind Eggen, Policy Director for
the Evaluation Department at NORAD and
Liv Tørres, Secretary General at the Norwegian People’s Aid. Moderator: Tove Gravdal,
Morgenbladet.
DEBATT: BURMAS UTFORDRINGER

TORSDAG 6. FEBRUAR, PARKTEATRET
TALK: THE MAKING OF: DRONE
En samtale med Tonje Hessen Schei, regissør
av den kommende filmen Drone. Vi viste klipp
fra filmen og snakket både om prosessen med
å lage filmen og om tematikken den omhandler. Dronekrigen, anført av USA, dreper ikke
bare tusenvis av sivile men er også iferd med å
fullstendig underminere folkeretten.
DEBATE: GLOBAL SPORTS EVENTS &
HUMAN RIGHTS
I samarbeid med LO og Amnesty
Global sports events have been criticized by
human rights organizations and by labor unions
for being complicit in human rights violations
and violations of labor rights. The construction
of sports venues in Sochi and the 2022 Fifa
World Cup in Qatar are two examples.
With: Peggy Hessen Følsvik (LO), John Peder
Egenæs (Amnesty International Norway) and
Håvard Øvregaard (The Norwegian Olympic
Committee). Moderator: Ketil Magnussen
(HRHW).

I samarbeid med Den norske Burmakomité
Burma er i gang med en bemerkelsesverdig
reformprosess som har blitt applaudert av en hel
verden. Det er ingen tvil om at det har skjedd
store positive forandringer, men bildet er mer
nyansert og problematisk enn det ofte presenteres i media. Regjeringen er ikke valgt av folket
og militæret har fortsatt avgjørende makt.

MEET THE FESTIVAL GUESTS

Med: Oddny Gumaer (Partners Norge), Kristian Stokke (professor ved Universitetet i Oslo)
og Åse Sand (Den norske Burmakomité).

THEATRE: NIGHTWIND

MEET THE FESTIVAL GUESTS

Nightwind is a 30-minute performance based
on Hector Aristizábal’s story of arrest and torture by the US-supported military in Colombia.
After his release, he witnessed the killings of
many friends and was forced into exile in the
United States. When his brother was abducted and killed by the paramilitary groups in
Colombia, his own rage and desire for violent
revenge was awakened: what he calls “the
terrorist within.” Inspired by his young children,
he finds ways to transform these destructive
energies into constructive action using theater
as healing.

Dechen Pemba (Tibet/UK), Alfredo Corchado
(Mexico/USA), Andrei Sannikov (Hviterussland) og Orwa Nyrabia (Syria) møtte publikum
i samtale.
TALK: THE MAKING OF: BIG MEN
Director Rachel Boynton talked about the
making of Big Men. The film follows the process
as the first commercial oil field is developed in
Ghana. The big question is: Can Ghana escape
the resource curse? Or will it follow in the
path of neighbouring country Nigeria? Rachel
Boynton was able to get unprecedented
behind-the-scenes access in the making of this
film.
KONSERT: MORTON ZAKARIA MED BAND
Morton Zakaria med band spilte mellom og
etter debatter og samtaler og avsluttet med en
mini-konsert.

Mariam Abu Khaled og Batoul Taleb fra Jenin
Freedom Theatre på Vestbredden var på Parkteatret sammen med Loten Namling, musiker
fra Tibet og filmskaper Amy Miller fra Canada.

A performance about torture and healing with
Hector Aristizábal

Aristizábal’s performance is based on the concept called Theatre of the Oppressed.
KONSERT: AMINA SEWALI
Amina Sewali er et en-kvinne-band med røtter
fra Uganda og Etiopia. Hun spilte før og etter
samtaler og debatter og avsluttet med en
mini-konsert der også Sarah Camille Ramin
Osmundsen deltok.

FREDAG 7. FEBRUAR, PARKTEATRET
DEBATE: RUSSIA: CRIMINALIZING
OPPOSITION?
On the evening of the opening of the 22nd
Winter Olympics we had a discussion about
the state of human rights in Russia. Under
Putin’s rule laws are being implemented that
discriminate against sexual and other minorities
and limit the influence of civil society. Being
in opposition is becoming increasingly difficult
and sometimes illegal. Where is Russia headed?
With: Petr Svirin (First secretary at the Russian
Embassy in Norway), Bård Glad Pedersen (State Secretary, Norwegian Ministry of Foreign
Affairs), Bjørn Engesland (Secretary General
of The Norwegian Helsinki Committee), Kirsti
Stuvøy (Head of the International Studies
and History Section, Department of Social
Sciences, Lillehammer University College). Moderator: Julie Wilhelmsen (Senior Researcher
at NUPI).

DEBATE: WHAT CAN ACTIVISM ACHIEVE?
Protest beyond the law is not a departure from
democracy; it is absolutely essential to it.
We are living in the age of popular movements.
Never before have there been so many informal protest movements around the world. The
Arab Spring (and winter), Indignados, Occupy,
large demonstrations in many countries
against government corruption, undemocratic
practices and wars. The list is long.
It seems there is a growing discontent and disillusion with the established systems. But what
is activism actually? Why do people become
activists? And what can activism achieve?
With: Inna Shevchenko (FEMEN), Arash and
Arman Riahi (directors of Everyday Rebellion),
Ahmed Zaino (activist from Syria) and Benedikte Pryneid Hansen (attac). Moderator: Mike
Bonanno (The Yes Men).

MEET THE FESTIVAL GUESTS
Møte med Gerald Ssentongo som kjemper for
homofiles rettigheter i Uganda og regissørene
for filmen Ana, Ana, Petr Lom og Corinne van
Egeraat.

KONSERT: OHNESORG
Gruppen Ohnesorg spilte mellom innslagene
gjennom hele kvelden.

* NB: Programmet ble presentert på engelsk
eller norsk etter hvilket språk som ble
benyttet på arrangementet. Samme mal er
fulgt her.

Øverst til venstre: Meet the guests på Parkteatret: Ketil
Magnussen (HRHW), Amy Miller, filmskaper fra Canada,
filmskapere og skuespillere ved Jenin Freedom Theatre
på Vestbredden Mariam Abu Khaled og Batoul Taleb og
Loten Namling, musiker og aktivist fra Tibet.
Øverst til høyre:: Orwa Nyrabia, filmprodusent fra Syria
og Andrei Sannikov, tidligere presidentkandidat og
politisk opposisjonell fra Hviterussland, på Parkteatret.
I midten til ventre: Amina Sewali på Parkteatret.
I midten til høyre: Mike Bonanno (The Yes Men), Inna
Shevchenko (FEMEN) og Ahmed Zaino fra Syria i
diskusjon om nye former for aktivisme, på Parkteatret.
Til venstre: Hector Aristizábals satte igang en miniteater-workshop med publikum etter framføringen av
sitt eget stykke Nightwind, på Parkteatret.
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Human Rights Human Wrongs: Special Events
I tillegg til debatter og samtaler på Parkteatret (og innledninger og Q&A i tilknytning til
alle filmvisninger) hadde vi også flere lengre
debatter og samtaler, workshop, bransjeseminar, festivalutstillinger og skolevisninger på
Kino Victoria, Litteraturhuset, Cinemateket
(Filmens hus), Kulturhuset, Sentralen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Bjørknes høyskole,
Kunstplass 5 og Rådhuset.
TIRSDAG 4. FEBRUAR, CINEMATEKET
INDUSTRY SEMINAR: PRIVATE
INVESTMENT & SOCIAL CHANGE
DOCUMENTARY
I samarbeid med Norsk filmforbund og Partnership for Change.
A seminar, forum and meeting place for documentary filmmakers, human rights organizations,
researchers and investors who have the shared
goal of creating social change.
In the USA private investment in social change
documentaries is far more common than in
Norway where such projects have largely been
based on public financing. Are there different
rules to the game when private money is
involved? What about the integrity of the filmmaker? What can we learn from the American
experience?
With: Dan Cogan (founder of Impact Partners,
USA), Rachel Boynton (filmmaker, director
of, among other films, Big Men), Petr Lom
(Award winning director of Ana, Ana and many
other films), Knut Olav Åmås (State Secretary,
Norwegian Ministry of Culture), Ingrid Stange
(founder of Partnership for Change), Bente
Roalsvig (Deputy Director of Fritt Ord), Nina
Ringes (Stiftelsen Ship-Ring) and Tore Ole
Rognaldsen (Filmfondet Fuzz).

Øverst til venstre: Q&A etter visning av filmen No
Land No Food No Life på Kino Victoria.
Øverst til høyre: Publikum på Kino Victoria under
visning av filmen Dangerous Acts Starring the Unstable
Elements of Belarus, om Hviterussland.
I midten til venstre: Debatt om helsepersonells
involvering i bruk av tortur i «krigen mot terror».
I midten til høyre: Samtale mellom Alfredo Corchado
(journalist fra Mexico/USA) og Benedicte Bull
(NorLARNet) på Kino Victoria etter visning av filmen
Narco Cultura.
Nederst: Debatt om menneskerettighetssituasjonen i Russland med Julie Wilhelmsen (NUPI), Petr
Svirin (Førstesekretær ved den russiske ambassade),
Kirsti Stuvøy (Høgskolen i Lillehammer), Bård Glad
Pedersen (statssekretær i UD) og Bjørn Engesland
(Helsingforskomiteen).

TIRSDAG 4. FEBRUAR, KINO VICTORIA
OPENING EVENT: DANGEROUS ACTS
STARRING THE UNSTABLE ELEMENTS OF
BELARUS
I samarbeid med Den norske Helsingforskomité
The film Dangerous Acts about Belarus Free
Theatre is about how an underground theater
is able to fight back against the oppression in
Belarus.
Opening speech by former presidential candidate and political dissident in Belarus (now in
exile) Andrei Sannikov and journalist Natalya
Radina from Belarus (also in exile).
Opening performance by Morten Minothi
Kristiansen, double bass, Fredrik Høyer, slam
poetry and Hanna Mjåvatn, dance.

TIRSDAG 4. FEBRUAR, KINO VICTORIA
FILM SCREENING AND DEBATE:
RETURN TO HOMS

TORSDAG 6. FEBRUAR, LITTERATURHUSET
BOOKTALK: MIDNIGHT IN MEXICO - THE
DRUG WARS - A REPORTER’S JOURNEY

I samarbeid med Le Monde diplomatique

I samarbeid med NorLARNet.

Film screening and debate about the complexity of the Syrian resistance.

Alfredo Corchado combines thorough
knowledge of politics and history with his own
experiences and investigative reporting. At
Litterarhuset he talked about his book Midnight
in Mexico.

With: Orwa Nyrabia (filmmaker from Syria),
Cecilie Hellstveit (ILPI), Kai Kverme (University
of Oslo) and Tine Poppe (Photographer). Moderator: Truls Lie (Le Monde diplomatique).
ONSDAG 5. FEBRUAR, KINO VICTORIA
FILMSCREENING AND EXTENDED Q&A:
EVERYDAY REBELLION - MEET THE
ACTIVISTS
Film screening followed by extended Q&A with
filmmakers Arman and Arash Riahi and FEMEN
activist Inna Shevchenko.
ONSDAG 5. FEBRUAR, BJØRKNES
HØYSKOLE
DISKUSJON: KAN TORTUR RETTFERDIGGJØRES? ET ETISK OG JURIDISK PERSPEKTIV
I samarbeid med Bjørknes Høyskole
Krigen mot terror har ført til en sterk oppsving
i bruken av tortur. Diskusjonen fokuserte på
bakgrunnen bruk av tortur og de etiske og
juridiske utfordringer dette medfører.
Med: Lene Bomann-Larsen (Krigsskolen),
Cecilie Hellestveit (ILPI) og Hilde E. Restad
(Bjørknes Høyskole)

TORSDAG 6. FEBRUAR, KINO VICTORIA
FILM SCREENING AND DEBATE: DOCTORS
OF THE DARK SIDE - TORTURE IN THE
FIGHT AGAINST TERROR
I samarbeid med HHRI
Doctors and psychologists have taken part in
interrogations where torture has been used
and are as such responsible for serious violations on international human rights law as well as
on their professional ethics.
With John Peder Egenæs (Amnesty Int.), Tor
Levin Hofgaard (Norsk Psykologforening),
Hector Aristizábal, (ImaginAction), Birgit Lie
(Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress) and Sverre Varvin (Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).
Moderator: Nora Sveaass (HHRI)

With Alfredo Corchado (author and journalist)
and Benedicte Bull (NorLARNet).
LIVE CONCERT: BANNED EXPRESSIONS
I samarbeid med Voice of Tibet
With Loten Namling and Hildegunn Øiseth

FREDAG 7. FEBRUAR, KINO VICTORIA
DEBATT: GJELDSKRISEN ER IKKE OVER HVOR GÅR NORGE NÅ?
I samarbeid med SLUG
Gjeldskrisen er ikke over. Gjeldsnivået for utviklingsland er dobbelt så høyt nå som i år 2000.
Hva kan Norge gjøre for å sikre ansvarlig
långiving og en rettferdig gjeldshåndteringsmekanisme?
Med Maria Dyveke Styve (politisk rådgiver i
SLUG - Slett U-landsgjelda), statssekretær
i Utenriksdepartementet Hans Brattskar og
Heikki Holmås (Stortingsrep.).

FREDAG 7. FEBRUAR, HIOA
FOREDRAG: FLUKT, FRYKT - OG FRAMTID?
I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus
Foredrag av Trine Myhrvold om forhold av betydning for flyktningers psykiske helse. Flukt,
krig og tortur skaper store psykiske traumer.
Man må derfor styre tilgang til helsetjenester
basert på behovet, ikke en persons sivile status
i samfunnet.

FREDAG 7. FEBRUAR, KINO VICTORIA
FILM SCREENING AND DEBATE: GOD
LOVES UGANDA - GAY RIGHTS IN AFRICA
I samarbeid med Fellesrådet for Afrika,
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner og Uganda Association in
Norway.
The Ugandan parliament has passed a law
criminalizing all homosexuals. The international
community protests but with little effect.
With Gerald Ssentongo (Sexual Minorities
Uganda - SMUG), Niels Jacob Harbitz (ILPI)
and Jan Bjarne Sødal (LLH). Moderator: Catharina Bu (The Norwegian Council for Africa).

18						   
Human Rights Human Wrongs

FRA FREDAG 7. FEBRUAR TIL MANDAG 10.
FEBRUAR, SENTRALEN
WORKSHOP: THE OTHER - TRANSFORMING
DEHUMANIZATION THROUGH THE
THEATRE OF THE OPPRESSED
A four day exploration of what role theatre can
play in community building and in processes of
self-empowerment. Aristizábal has used theatre to help torture victims, including himself,
see past their trauma and to turn hate into
something constructive.
With Hector Aristizábal (ImaginAction).

LØRDAG 8. FEBRUAR, KULTURHUSET
SEMINAR: TVANGSRETUR TIL KRIGEN I
AFGHANISTAN
I samarbeid med Exiles, New Frontiers og Fred
og Demokrati i Afghanistan.
Siden 2005 har Norge tvangsreturnert afghanske flyktninger tilbake til en krig Norge deltar i.
Diskusjonen på Kulturhuset så på utviklingen i
norsk og europeisk flyktningepolitikk i forhold
til Afghanistan.
Med: Åse Brandvold (Klassekampen), Birgitte
Espuche (Migreurop), Abdul Ghafoor (Afghanistan Migration Advice Organisation), Liza
Schuster (University of London), Zahir Athari
(student), Cecilie Schjatvet (Advokatfirmaet
Hestenes og Dramer & Co.), Sverre Pedersen
(Støttenettverk for afghanske flyktninger),
Rune Berglund Steen (leder av Antirasistisk
senter og forfatter av boken Svartebok over
norsk asylpolitikk), Amin Senatorzade (student)
og Mona Bentzen (journalist og kunstner).

SØNDAG 9. FEBRUAR, KINO VICTORIA
FILM AND DEBATE: TERMS AND
CONDITIONS MAY APPLY - SURVEILLANCE
I samarbeid med PRIO
Do we consent to total surveillance? Corporations and governments are folowing our every
move online. We’re not in control of our cyber
presence.
With Jon Wessel-Aas (Partner and Attorney
at Bing Hodneland) and Lee Andrew Bygrave
(Professor of law, University of Oslo). Moderator: Rocco Bellanova (PRIO).
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FRA 25. JANUAR TIL 22 FEBRUAR PÅ
KUNSTPLASS 5
FESTIVALUTSTILLING
Utstilling med Mari Meen Halsøy (installasjoner, foto og video), Schwan Dler Qaradaki
(videoanimasjon, tegning/maleri, installasjon)
og Ahmad Ghossein (video).
Tre kunstnere som har personlige erfaringer
med krig, konflikt, flukt og brudd på menneskerettighetene.
Kuratert av Kunstplass 5, i samarbeid med
HRHW.

FRA 5. FEBRUAR TIL 16. FEBRUAR,
OSLO RÅDHUS
UTSTILLING: TOO YOUNG TO WED
Fotoutstilling om barneekteskap.
I samarbeid med Sex og Politikk.

TORSDAG 6. FEBRUAR, KINO VICTORIA
SKOLEVISNING:
TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY
Cullen Hoback, 79’, 2013, USA
I samarbeid med FN-sambandet
Vil vi akseptere total overvåking? Etter
Snowdens avsløringer vet vi at ikke bare store
selskaper men også våre egne regjeringer bedriver nærmest total overvåking på nett. Kan
vi fremdeles hevde at vi lever i demokratiske
samfunn?
Introduksjon ved: Jon Wessel-Aas (advokat og
partner i Bing Hodneland).

FREDAG 7. FEBRUAR, KINO VICTORIA
SKOLEVISNING:
LIGHT FLY, FLY HIGH
Beathe Hofseth, Susann Østigaard, 80’, 2013,
Norge
I samarbeid med FN-sambandet
Thulasi ble født som dalit, en kasteløs, og jente
og dermed er hennes muligheter i India svært
begrenset. Fast bestemt på å få mer ut av
livet enn hva samfunnet tilbyr henne forlater
hun familien, begynner å bokse og legger ned
utallige timer for å bli en av de beste utøverne
i India. Thulasi må kjempe både innenfor og
utenfor bokseringen, stilt overfor seksuell trakassering, press om arrangert ekteskap og et
samfunn som ikke verdsetter det hun har å gi.
Introduksjon og Q&A ved regissørene.

Fra åpningen av
festivalutstillingen på
Kunstplass 5.
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Human Rights Human Wrongs: Films and talks
AFTER LIFE - 4 STORIES OF TORTURE
Mervi Junkkonen, 58’, 2011, Finland

BIG MEN
Rachel Boynton, 99’, 2013, USA

Four men have survived torture, managed to
flee their countries, and have come to Finland
to seek asylum. But life isn’t easy when they’re
faced with an illogical asylum system while
struggling with the horror they have been
through. This film questions whether immigration systems in European countries have
forgotten about humanity.

Can Ghana escape the resource curse? With
unprecedented behind-the-scenes access, this
film follows as the first commercial oil field
is developed in Ghana. Whose interests are
being taken into consideration? Will foreign
investors run off with all of the profit, or can
oil development help the country as a whole?

Sat. Feb 8th 17:00 Kino Victoria
Introduction by Nora Sveaass (HHRI). Presented in collaboration with Health and Human
Rights Info (HHRI).
ANA ANA
Corinne van Egeraat, Petr Lom, 75’, 2013,
The Netherlands
Ana Ana is a cinematic poem about four
young Egyptian women, set in an Egypt where
dreams of the revolution have begun to
unravel, and women’s rights are tremendously
vulnerable.
Wed. Feb 5th 20:30 Kino Victoria
Q&A with Directors Petr Lom and Corinne van
Egeraat after the film. Presented in collaboration with Fritt Ord.
ART/VIOLENCE
Batoul Taleb, Mariam Abu Khaled, Udi Aloni,
75’,2013, USA/Palestine
The occupation of Palestine is not just an occupation of land; it’s an occupation of culture
and identity. Juliano Mer-Khamis, the founder
of The Freedom Theatre in Jenin in Palestine,
was assassinated in 2011. This film is a tribute
to him, and shows us the power theater and art
can have in giving oppressed people agency,
power, and meaning.
Fri. Feb 7th 17:45 Kino Victoria
Sun. Feb 9th 18:15 Kino Victoria
Q&A with Directors Batoul Taleb and Mariam
Abu Khaled after both screenings.
BANNED EXPRESSIONS
Sonam Wangdue / Voice of Tibet, 40’, 2013,
India
A film about the lack of freedom of cultural
expression in Tibet under Chinese rule.
Thur. Feb 6th 20:00 Kino Victoria
World Premiere
Presentation by Dechen Pemba.
Performance by Loten Namling.
Presented by Voice of Tibet.

Wed. Feb 5th 17:30 Kino Victoria
Q&A with Director Rachel Boynton after the
film, moderated by Maren Sæbø (Verdensmagasinet X).
Sat. Feb 8th 19:00 Kino Victoria
Introduction by Maren Sæbø. Presented in
collaboration with The Norwegian Council for
Africa.
CAMP 14: TOTAL CONTROL ZONE
Mark Wiese, 104’, 2012, Germany, South-Korea
How do you reshape your worldview when all
you’ve ever known is a North Korean death
camp? Shin Dong-Huyk escaped from the
labor camp he was born into when he was
23, crossing the border to South Korea. Now
he’s trying to make sense of the capitialist
world, and come to terms with the torture and
psychological indoctrination he’s been subject
to his whole life.
Sun. Feb 9th 19:15 Kino Victoria
Introduction by Stein Tønneson (PRIO).
Presented in collaboration with PRIO.
#CHICAGOGIRL - THE SOCIAL NETWORK
TAKES ON A DICTATOR
Joe Piscatella, 74’, 2013, Syria, USA
A 19-year old girl in Chicago is deeply involved
in the protest movement in Syria, keeping
constant contact with her Syrian friends
through Facebook, Twitter, and Skype. She
helps organize demonstrations, and sends camera equipment so her friends can document
what’s going on and share it with the world.
Slowly, the optimism of what was hailed as a
social media revolution gives way to a violent
reality no one was ready for.
Thur. Feb 6th 18:00 Kino Victoria
Introduction by Mona Abdel-Fadil (Fafo)
Sat. Feb 8th 14:30 Kino Victoria
Introduction by Lina Sinjab (BBC’s Syria
correspondent). Presented in collaboration
with NOREF

DANGEROUS ACTS STARRING THE UNSTABLE ELEMENTS OF BELARUS
Madeleine Sackler, 76’, 2013, USA
How do you stand up to the last remaining
dictatorship in Europe? The members of the
Belarus Free Theatre do it by creating critical
theatre productions, despite the extreme risks
involved with speaking out against Lukashenko’s regime. This film takes us on a trip displaying the power of art as a political weapon, and
the hardship that comes with it.
Tues. Feb 4th 20:00 Kino Victoria
OPENING EVENT!
Opening speeches by Andrei Sannikov and
Natalya Radina (Charter 97). Performance by
Morten Minothi Kristiansen, double bass, Fredrik Høyer, slam poetry and Hanna Mjåvatn,
dance.
Sun. Feb 9th 21:00 Kino Victoria
Introduction by Anders Nielsen (NHC).
Presented in collaboration with The Norwegian Helsinki Committee

DOCTORS OF THE DARK SIDE
Martha Davis, 74’, 2011, USA
This film brings up how US Army and CIA
medical personell are intricately involved in
the implementation of torture on detainees
held in Guantanamo and Abu Ghraib prisons.
Thur. Feb 5th 16:30 Kino Victoria
Panel debate with John Peder Egenæs, Birgit
Lie, Tor Levin Hofgaard, Sverre Varvin and Hector Aristizábal. Moderated by Nora Sveaass.
Presented in collaboration with Health and
Human Rights Info (HHRI). (See also page 17.)

EVERYDAY REBELLION
The Riahi Brothers, 118’, 2013, Austria, Switzerland, Germany
Actions matter. Stop hoping. Make it happen!
We usually feel small when faced with the
undemocratic practices that are pushing our
societies in a direction that neglects the fact
that we’re all humans. But there are people all
around the world who aren’t just sitting back
and taking it. Indignados in Spain, Occupy Wall
Street in New York, FEMEN in Ukraine, The
Yes Men, Otpor! in Serbia and non-violent
protest movements in Syria and Iran show
us what’s worth fighting for and how to get
results without bloodshed.
Wed. Feb 5th 19:15 Kino Victoria
Q&A with Directors The Riahi Brothers and
Inna Shevchenko (FEMEN).
Sat. Feb 8th 20:00 Kino Victoria
Introduction by Syrian activist Ahmed Zaino.

GOD LOVES UGANDA
Roger Ross Williams, 90’, 2013, USA

NO LAND NO FOOD NO LIFE
Amy Miller, 76’, 2013, Canada

Uganda has become the promised land
for many evangelical Christians. American
evangelical organizations are attempting to
eliminate «sexual sin» in Uganda, effectively spreading hate and dehumanizing sexual
minorities in a country that is on the brink of
passing a devastating anti-gay law. Since the
film was released the law has been passed in
parliament.

A critical view on land grabbing: Large
agricultural corporations, with the support
of international investors and local governments, seize land from originally self-sustained
farmers. This film takes us to Mali, Uganda
and Cambodia, outlining the consequences of
land grabbing for people, ecosystems, and the
future of the world.

Fri. Feb 7th 17:15 Kino Victoria. Panel debate
with Gerald Ssentongo (SMUG), Niels Jacob
Harbitz (ILPI), and Jan Bjarne Sødal (LLH),
moderated by Catharina Bu (The Norwegian
Council for Africa).
Sun. Feb 9th 16:30 Kino Victoria. Q&A with
Gerald Ssentongo (SMUG). Presented in collaboration with LLH, The Norwegian Council for
Africa and Uganda Association in Norway.
LIGHT FLY, FLY HIGH
Beathe Hofseth, Susann Østigaard, 80’, 2013,
Norway
Thulasi was born a dalit, an untouchable, and
a girl, meaning her options in life in India
are grim. She is tough as a nail, though, and
determined to get more out of life than what
society has in store for her. She leaves her
family and finds her talent in boxing, putting in
tireless hours of training to win a place as one
of the top athletes in India.
Thulasi has to fight both in and out of the
boxing ring, facing sexual harassment, pressure of arranged marriage and a society that
doesn’t value what she has to give.
Sat. Feb 8th 18:30 Kino Victoria. Q&A with Directors Susann Østigaard and Beathe Hofseth,
moderated by Kristin Kjæret (FIAN).
NARCO CULTURA
Shaul Schwartz, 103’, 2013, USA
The violence connected to Mexican drug cartels is so massive and invasive, and the death
rate so high that it’s changing the cultural
fibre of society. The hugely popular music
form called narcocorridos, like gangster
rap in the USA, makes heroes of the mafia
leaders and glorifies violence.
Fri. Feb 7th 20:30 Kino Victoria
Introduction and Q&A by Alfredo Corchado
and Benedicte Bull
Sat. Feb 8th 17:00 Kino Victoria
Introduction by Alfredo Corchado
Presented in collaboration with NorLARNet.

Wed. Feb 5th 20:30 Kino Victoria. Q&A with
Director Amy Miller, moderated by Kristin
Kjæret (FIAN).
Sun. Feb 9th 16:00 Kino Victoria. Introduction
by Kristin Kjæret (FIAN). Presented in collaboration with FIAN.

PUTIN’S GAMES
Alexander Gentelev, 90’, 2013, Germany,
Israel, Austria
The Winter Olympics are off to the usual
excessive start on Friday, February 7th amidst
allegations of extreme corruption and human
rights violations. What has actually been
going on in Sochi, and how were the Winter
Olympics ever placed in the only part of Russia
with a subtropical climate? This reportage
documentary goes beyond the newspaper
headlines to uncover some very disturbing
conditions in the runup to the XXII Winter
Olympic Games.
Sun. Feb 9th 14:00 Kino Victoria. Introduction
by Gunnar Ekeløve-Slydal (NHC).

RETURN TO HOMS
Talal Derki, 87’, 2013, Syria, Germany
Did we do the right thing?
A remarkable and intimate portrait of a group
of young men in the city of Homs in Syria.
They dream of removing Bashar al-Assad from
power, and fight for justice through peaceful demonstrations. As the army acts ever
more brutally, the young men become armed
insurgents.
Tues. Feb 4th 20:15 Kino Victoria. Screening &
discussion with Orwa Nyrabia (filmmaker from
Syria), Cecilie Hellstveit (ILPI), Kai Kverme
(University of Oslo) and Tine Poppe (Photographer). Moderator: Truls Lie (Le Monde
diplomatique). Presented in collaboration with
Le Monde Diplomatique
Fri. Feb 7th 20:15 Kino Victoria. Introduction
by Sverre Lodgaard (NUPI) and Lina Sinjab (BBC). Presented in collaboration with
NOREF.
Sat. Feb 8th 21:30 Kino Victoria
Introduction by Pål Refsdal (journalist/filmmaker), and Ahmed Zaino (Syrian activist).

STATE BUILDERS
Florence Martin-Kessler, Anne Poiret, 90’,
2013, France
After 50 years of civil war, South Sudan has
finally become its own state, but none of the
institutions of a functioning democracy are
in place. In a land that’s been torn apart by
extreme violence, famine, and displacement,
how do you start thinking about things like
creating a treasury, a taxation system, or a
national archive? How do you stop a new state
from failing before it gets started?
Thur. Feb 6th 17:15 Kino Victoria. Introduction
by Audun Herning (Norwegian People’s Aid).
Sat. Feb 8th 14:30 Kino Victoria. Introduction
by Audun Herning (Norwegian People’s Aid).

TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY
Cullen Hoback, 79’, 2013, USA
Do we consent to total surveillance? Corporations are following our every move online,
we’re not in control of our cyber presence
and nothing we do is exempt from being used
for commercial purposes. Now we know our
governments are in on it too. Can we continue
to call our societies functioning democracies
when our governments are watching our every
move?
Thur. Feb 6th 20:15 Kino Victoria. Introduction
by Erling Borgen.
Sun. Feb 9th 17:00 Kino Victoria. Panel debate
before the film with Jon Wessel-Aas and Lee
Andrew Bygrave, moderated by Rocco Bellanova (PRIO). (See also page 18.) Presented in
collaboration with PRIO and The Norwegian
Helsinki Committee.
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Golden Girls Filmproduktion & Mira Film present

A Film By T h e R i a h i B R o T h e R s

The ArT of ChAnge

CPH:DOX 2013
Main Competition

IDFA 2013
Official Selection

F e aT u R i n g

Femen - The Yes men
ReveRend BillY - sRđa PoPović

mana neYesTani
aliaa elmahdY - icY & soT
and manY moRe

State Builders
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Hector Aristizábal på Parkteatret med stykket
Nightwind, som handler om hans egen erfaring med
fangenskap og tortur i Colombia.
På forrige side øverst til venstre: Samtale mellom tre av
festivalens gjester: Gerald Ssentongo, LHBT-aktivist fra
Uganda, Corinne van Egeraat, filmskaper fra Nederland,
og Petr Lom, filmskaper fra Tsjekkia.
Øverst til høyre og i midten: Bilder fra filmene Narco
Cultura, Everyday Rebellion og Big Men.
Nederst: Fra bransjeseminaret Private Investment in
Social Change Documentary. Til venstre Nina Ringnes,
Tore Ole Rognaldsen og Bente Roalsvig. Til høyre Knut
Olav Åmås.
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IFFIT QURESHI
SAMFUNNSDEBATTANT, FOTOGRAF OG
REDAKTØR AV HUMANS OF OSLO
HRHW-festivalen og Oslo Dokumentarkino er en fin
kontrast til alt det overfladiske som finnes av tilbud,
og et fint sted å nettverke og å få mentalt påfyll.
Filmene får meg alltid til å tenke over hva som skjer
både i Norge og ute i verden.

KAREN WINTHER
DOKUMENTARFILMSKAPER

JULIE WILHELMSEN
SENIORFORSKER - NORSK
UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT (NUPI)

HRHW-festivalen har god bredde i filmene og
overraskende mange internasjonale gjester.
Publikummet er også imponerende stort.
For meg som dokumentarfilmskaper er det viktig å
holde seg oppdatert på internasjonal dokumentarfilm
på høyt nivå. Det får jeg gjort på denne festivalen.

Festivalen er et viktig møtested og kontaktpunkt.
Stemningen og kulturen rundt arrangementene er
veldig god.

HELGE LURÅS
LEDER - SENTER FOR INTERNASJONAL
OG STRATEGISK ANALYSE (SISA)
Arrangementene i regi av Oslo Dokumentarkino
tiltrekker seg mye folk og innholdet er solid. For meg
er det et bra sted å teste hvor offentligheten står
og hvordan man kan kommunisere utenrikspolitiske
temaer.
Verdens utfordringer og kriser ser ut til å øke i antall
og omfang. Samtidig går det relativt bra i Norge. Da
blir det lett å gli inn i likegyldigheten og stenge verden
ute. HRHW og Oslo Dokumentarkino er med å øke
oppmerksomheten om globale utfordringer.

VIVA COMBS
POSTDOKTOR - AVDELING FOR
SAMFUNNSMEDISIN, UIO
FRIVILLIG PÅ HRHW FIRE ÅR
Every year I’ve been inspired and moved on a deeper
level. The films and panel discussions bring injustice
and human rights violations closer to home, making
them more palpable, where one cannot turn a blind
eye.
The festival is provocative. Not only does it elicit
emotions ranging from indignation and anger to
optimism, but it also serves as a catalyst to reflect
critically and get involved in the fight for justice and
human rights.
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OSLO DOKUMENTARKINOS REGULÆRE PROGRAM

MEDIA OG AFGHANISTAN

30

KAN FN REDDE OSS FRA KLIMAKRISEN?
THE SQUARE

30

30

RETURN TO HOMS

30

PENSJONSFONDETS UETISKE INVESTERINGER I GRUVEDRIFT
SYRIA - HVA GJØR VERDEN?

33

SEEDS OF TIME - MATPRODUKSJON OG KLIMAKRISE
SYRIA OG IS - HVA SKJER NÅ?
ULIKHET FOR ALLE

34

34

KRIGSJOURNALISTIKK, EN JOBB FOR FRILANSERE?
KRIG OM VANN

33

37

HVORDAN BESKYTTE VARSLERE?

37

MENNESKERETTIGHETSBRUDD I SWAZILAND

38

34

33
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ONSDAG 19. MARS KL. 20:00
PÅ PARKTEATRET

TIRSDAG 25 MARS KL. 19:00
PÅ LITTERATURHUSET

FREDAG 4. OG SØNDAG 6. APRIL
PÅ VICTORIA KINO

MEDIA OG
AFGHANISTAN

KAN FN REDDE OSS
FRA KLIMAKRISEN?

I samarbeid med Arabiske filmdager viste vi
filmene The Square og Return to Homs.

Film og diskusjon

Film og diskusjon
I samarbeid med FN-sambandet

Film: Dirty Wars
The World is a Battlefield
Richard Rowley, Jeremy Scahill,
USA 2013, 85 min.
I samarbeid med Afghanistan-uka 2014.
Professor i journalistikk Rune Ottosen innledet
med et innlegg om mediedekningen av krigen
i Afghanistan
Den norske mediedekningen av krigen i
Afghanistan har skapt langt mindre debatt om
Norges deltakelse og hva krigen har oppnådd
enn den burde. Bildet som skapes av massemedia og det bildet som kommer fram i bøker
av frilansjournalister som f.eks. Anders Sømme
Hammer (nylig ute med boka Alt dette kunne
vært unngått skrevet sammen med Carsten
Jensen) står ofte i skarp kontrast til hverandre.
Rune Ottosen så i introduksjonen tilbake på 12
års dekning av krigen og landet.
Rune Ottosen er professor i journalistikk ved
Høgskolen i Oslo og Akershus. Han utga i
november 2013 boka Den lengste krigen: Mediedekning av krigen i Afghanistan, sammen med
Elisabeth Eide.
Etter innlegget ble den Oscar-nominerte og
prisvinnende filmen Dirty Wars vist.
Jeremy Scahill etterforsker i filmen Dirty Wars
hva USAs krigføring under Obama egentlig
betyr. Han avslører en global krigføring som
ikke har noen ende. Filmen starter og slutter i
Afghanistan men undersøkelsene tar ham også
til Jemen og Somalia. Han skjønner snart at
den globale krigen mot terror ikke lenger har
noen geografiske begrensninger.
I begynnelsen av filmen forfølger Scahill en sak
der en familie i Afghanistan har blitt beskutt
av amerikanske spesialstyrker. En ubevæpnet
politimann og to kvinner er drept. Ingen vil
innrømme nattraidet som førte til denne tragedien før en britisk journalist tar opp saken.
Journalisten blir først forsøkt diskreditert av
Pentagon før de etterhvert blir nødt til å gi seg
og innrømme saken.
Under slike forhold, der det ofte er stor risiko
knyttet til å reise rundt, med fare for eget liv,
og militære styrker jobber hardt for å framstille
krigen til sin fordel, blir medias jobb vanskelig.

Film: Do the Math
Kelly Nyks, Jared P. Scott,
USA 2013, 51 min.
Er FN istand til å lede verden til å ta de beslutningene som trengs for å redde verden fra en
potensielt katastrofal oppvarming? Eller er det
på tide å la andre aktører prøve å få fortgang i
prosessen?
Arbeidet med å minske klimagassutslipp går
altfor tregt, både i Norge og i resten av verden.
Vi risikerer nå en temperaturutvikling som kan
føre til katastrofe langt raskere enn de fleste
av oss har trodd. Det haster, men vi gjør likevel
svært lite. Kan f.eks. G-20 eller G-8-møtene bli
mer effektive fora for å skape endring?
Eller er det vår egen mobilisering som skal til?
Det var diskusjon før filmen med Lars
Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet og
Steffen Kallbekken, forsker ved Cicero - Senter
for klimaforskning.
Film: Do the Math
Hvis de institusjonene vi regner med skal ta beslutninger for oss ikke gjør jobben sin; hva gjør
vi da? Denne filmen forteller om Bill McKibben
og hans 350-kampanje.
I Do the Math legges det vekt på behovet for
folkelig mobilisering og aktivisme for å løse
klimautfordringene. Filmen trekker også fram
flere gode poenger om hvor vi er i prosessen
og hva som skal til for å hindre katastrofen.
Hvor mye mer kan vi egentlig slippe ut før
vi har gått for langt? Hvorfor slipper oljeselskaper å betale for forurensingen de skaper i
produksjonen. Svært få andre industrier nyter
slike fordeler. Hvor mye ville oljen koste hvis vi
inkluderte de faktiske kostnadene?
Med Bill McKibben, James Hansen, Naomi
Klein med flere.

THE SQUARE
Film: The Square
Jehane Noujaim, Egypt 2013, 108 min
Film og introduksjon

The Square gir en grundig og veldig interessant
innsikt, på et personlig plan, i de forskjellige
grupperingene som sto bak revolusjonen i
Egypt, og som fortsatt kjemper videre for
det samfunnet de ønsker å skape. Vi følger
Khalid Abdalla, britisk-egyptisk skuespiller
(bl.a. hovedrolle i Drageløperen), Magdy
Ashour som er familiefar og medlem av det
muslimske brorskap, Ahmed Hassan som er
en ung gaterevolusjonær og en av organisatorene på Tahrir-plassen fra begynnelsen av
demonstrasjonene og Ragia Omran, jurist og
menneskerettighetsforkjemper i daglig konflikt
med militærrådet om ulovlige fengslinger av
demonstranter og opposisjonelle. The Square
var Oscar-nominert i 2014.
Filmen ble introdusert av seniorforsker Jacob
Høigilt ved PRIO. Han ga en innføring i det
egyptiske samfunn og en forklaring på hvordan
utviklingen kunne snu i en så destruktiv retning
som den har gjort nå.

RETURN TO
HOMS
Film og diskusjon
Film: Return to Homs
Talal Derki, Syria/Tyskland 2013, 87 min.
Return to Homs er en veldig sterk og nær
fortelling fra innsiden av krigen i Syria.
Filmen var åpningsfilm på verdens største
dokumentarfilmfestival i Amsterdam i
november 2013 og vant en av hovedprisene
på Sundance-festivalen i januar 2014.
Filmen ble også vist på Human Rights
Human Wrongs-festivalen i februar 2014.
Se beskrivelse av filmen tidligere i denne
rapporten.
Etter visningen var det en samtale mellom
Cecilie Hellestveit ved International Law
and Policy Institute (ILPI) og filmskaper og
journalist Pål Refsdal. Sidsel Wold (NRK) ledet
samtalen. De snakket blant annet om hvem
som utgjør de forskjellige grupperingene
i Syria og utfordringene med å dekke
konflikten for nyhetsmedia.
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MANDAG 7. APRIL KL. 18:00
PÅ CINEMATEKET

ONSDAG 14. MAI KL. 19:00
PÅ PARKTEATRET

ONSDAG 27. MAI KL. 19:00
PÅ LITTERATURHUSET

PENSJONSFONDETS
UETISKE INVESTERINGER I GRUVEDRIFT

SYRIA: HVA GJØR VERDEN?

SEEDS OF TIME

Film og diskusjon
Film: Gold Fever
JT Haines, Tommy Haines and Andrew Sherburne, USA 2013, 82 min.
I samarbeid med FIAN og Cinemateket.
Samtale med Virginia Gómes, medlem av FNs
ØSK-komité (FNs komité for økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter) om etiske
investeringer og Norges forpliktelser, etter
filmvisningen.
Siv Jensen og Finansdepartementet ønsker å
legge ned Etikkrådet samtidig med at Norge
får sterk kritikk av FN for ikke å ha sterke nok
føringer til å hindre uetiske investeringer. Filmen
Gold Fever viser svært tydelig behovet for å ha en
sterkere monitorering av oljefondets investeringer for å hindre at våre sparepenger tjenes ved
at multinasjonale selskaper begår grove overgrep
mot mennesker og natur for å skape profitt.
I 1990-årene ble det oppdaget store gullforekomster i fjellene i Guatemala. Med de senere
årenes voldsomme stigning i gullprisen blir de
multinasjonale gruveselskapene stadig mer
grådige og aggressive.
Gruveselskapene skyr ingen midler for å øke sin
profitt. Virksomheten skaper store miljø-ødeleggelser og forgifter drikkevannet med blant
annet arsenikk og bryter opp lokalsamfunn.
Det norske pensjonsfondet er investert i flere
gruveselskaper, blant annet GoldCorp som
driver Marlin-gruven som filmen forteller om.
Etter filmen snakket ekspert på menneskerettigheter Viriginia Gomes om etiske investeringer og grenseløse rettigheter.
Sist høst måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge til FNs komité
for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ØSK-komitéen. Her svarte Norge ved
Finansdepartementet at de ikke anerkjenner
forpliktelser i forvaltningen av Oljefondet
(pensjonsfondet) etter ØSK-konvensjonen.
I sin rapport etter høringen uttrykker komitéen
bekymring for Norges manglende strategi for
å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd i de selskapene Oljefondet investerer i.
Et av disse er gruveselskapet Goldcorp Inc.
Cecilie Hellestveit, Sidsel Wold og Pål Refsdal i diskusjon om de forskjellige grupperingene som kjemper i Syria og om utfordringene ved å dekke konflikten for
nyhetsmedia. Etter visningen av Return to Homs på Kino Victoria, april 2014.
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Film og diskusjon
Film: Red Lines
Spesialvisning (Europapremiere)
Andrea Kalin, Oliver Lukacs, USA 2014,
105 min
Diskusjon før filmen med Ihab Timraz og Belal
al-Jabri om utfordringene ved å bringe nødhjelp til flyktningene inne i Syria. Skype-samtale med filmskaperne etter visningen.
Filmen Red Lines handler om Razan Shalab
al-Sham og Mouaz Moustafa, to unge syrere
som sammen har startet Syria Emergency Task
Force. Sammen med dem reiser vi inn og ut av
Syria, treffer ledere for den Frie Syriske Hæren
og andre militsledere i Syria, syriske flyktninger
både inne i Syria og i Tyrkia og politikere fra
forskjellige land som er interessert i å hjelpe
den syriske befolkningen.
Razan Shalab al-Sham og Mouaz Moustafa har
skaffet seg et imponerende nettverk, både
blant opposisjonen inne i Syria og hos vestlige
regjeringer (de organiserte blant annet John
McCains besøk med General Salem Idris inne i
Syria i 2013).
De to unge aktivistene forsøker både å få
verden til å bry seg sterkere om den blodige
konflikten i hjemlandet deres og samtidig
starte opp prosessen med å skape et nytt,
demokratisk samfunn etter Bashar al-Assad.
Red Lines hadde sin verdenspremiere på HotDocs-festivalen i Toronto 29. april 2014. Dette
var andre gangen filmen ble vist offentlig.
Ihab Timraz er rådgiver for Det Norske Islamske Forbundet. Han har reist inn og ut av Syria
med nødhjelp mange ganger. Han fungerer
også som spesialrådgiver for flere norske organisasjoner som jobber i Syria.
Belal al-Jabri er lege og opprinnelig fra Syria.
Han jobber blant annet for NORWAC som
jobber for å skape bedre helsetjenester for
syriske flyktninger.

MATPRODUKSJON OG KLIMAKRISE
Film og diskusjon
Film: Seeds of Time
Sandy McLeod, USA 2013, 77 min.
I samarbeid med FN-Sambandet.
Artsmangfoldet av matplanter har blitt drastisk
redusert de siste 100 årene. En sterk utvikling
mot større jordbruksenheter og monokulturer
har vært en pådriver i dette. Mange arter av
planter som utgjør vår basisføde og som det
tidligere fantes et stort antall sorter av finnes
idag bare i noen få forskjellige typer.
Klimakrisen skaper allerede vanskelige forhold
for jordbruket mange steder på kloden. For å
tilpasse oss de klimaendringene som allerede
skjer er det ekstremt viktig å ha flere arter av
planter slik at vi kan benytte de som til enhver
tid klarer seg best.
Hvordan kan vi ta vare på det artsmangfoldet som fremdeles finnes? Frøbanker rundt
omkring i verden drives med svært varierende
ressurser. Frøbanken på Svalbard er den mest
avanserte og best beskyttede i verden. Den er
derfor kanskje noe av det aller viktigste Norge
har bidratt med for å sikre menneskehetens
framtid.
Vi hadde en samtale/diskusjon før filmvisningen om nedgangen i artsmangfoldet og hvilke
konsekvenser dette kan ha, samt om hvilken
retning Norges jordbruk går i.
I panelet:
Teshome Hunduma er politisk rådgiver i
Utviklingsfondet med spesiell vekt på feltet
agrobiodiversitet.
Espen Løkeland-Stai er journalist i Dagsavisen
og medforfatter av boka En nasjon av kjøtthuer
- Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk.
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TIRSDAG 16. SEPTEMBER KL. 19:00
PÅ LITTERATURHUSET

ONSDAG 24. SEPTEMBER KL. 19:00
PÅ PARKTEATRET

SYRIA OG IS: HVA
SKJER NÅ?

ULIKHET FOR ALLE

Film og diskusjon

HVA SKAPER EN SUNN ØKONOMI?
Film og introduksjon

Film: Aleppo - Notes from the Dark
Michal Przedlacki, Wojciech Szumowski,
Poland 2014, 90 min.

Film: Inequality for All
Jacob Kornbluth, USA 2013, 85 min

Diskusjon før filmen med Kai Kverme ved
Universitetet i Oslo og Helge Lurås, leder ved
Senter for internasjonal og strategisk analyse
(SISA).

I filmen Inequality for All hevder Robert Reich
at USA gjennom 40 år, i stedet for å skape en
bærekraftig økonomi, har tæret på de fundamentale ressursene som en sunn økonomi bygger på og at krisen ikke kan løses uten en aktiv
politikk som søker mot å minske de økonomiske ulikhetene i landet. Er hans perspektiver
relevante også for en norsk virkelighet?

I samarbeid med FN-sambandet
Filmen Aleppo - Notes from the Dark handler
om krigen i Syria og om kampene som har
pågått i Aleppo i over to år mellom Bashar
al-Assads militære styrker og forskjellige opprørsgrupper. Vi møter syv innbyggere i byen
som på forskjellig måte forholder seg til krigen.
Krigen i Syria har på ingen måte forsvunnet
selv om medias oppmerksomhet i sommer har
konsentrert seg om krigshandlinger på Gaza og
i Ukraina. Flyktningestrømmen inne i Syria og
utenfor landets grenser vokser svært raskt og
er nå på et nivå verden sjelden har sett maken
til.
Ikke bare media, men også det internasjonale
samfunn har snudd oppmerksomheten bort fra
Syria, uten at noen løsning er i sikte på tross av
de enorme lidelsene til det syriske folket.
Det som nå bringer Syria tilbake i medias fokus
er Den islamske staten IS’ brutale herjinger og
USAs utsagn om at de vil «utrydde IS». Men
hva vil dette føre til for folk i Syria? Hvem vil
USA samarbeide med på bakken i Syria? Vil
de finne noen blant opprørsstyrkene eller vil
Assad lykkes med å få USA og verden med seg
i en felles kamp mot IS?

I samarbeid med Res Publica

Innledning til filmen ved Erik Reinert:
Økonomisk ulikhet og ideologi i USA:
Hva skjedde og hvor sterkt påvirket er vi i
Norge?
Robert Reich, som underviser ved UC Berkely
og tidligere var rådgiver for både Gerald Ford
og Jimmy Carters regjeringer samt arbeidsminister under Bill Clinton, hevder at stagnerte
lønninger og stadig lengre arbeidstid kombinert med at middelklassen i USA har tatt opp
større og større lån for å opprettholde sin
livsstil, nå har ført landet til et punkt der det
ikke er mer å hente for å bevare middelklassens
levestandard. Hvis middelklassen forvitrer,
slik mange hevder at den gjør i USA idag, og
større og større rikdom samles på stadig færre
hender, vil fundamentet for et bærekraftig
samfunn og en sunn økonomi forsvinne.

Rapport 2014

misk likhet kommet tydeligere på dagsorden
i den vestlige verden. Likevel er kreftene som
ønsker større skatteletter, mindre regulering
av arbeidsmarkedet og av finansindustrien
sterke. Troen på at det private markedet er
godt mens staten er et onde og må begrenses
til det minimale sitter dypt i både USA og EU.
Erik Reinert er professor, økonom og forfatter
med utviklingsøkonomi og økonomisk historie
som spesialfelter. Han underviser ved Universitetet i Tallinn og grunnla i 2000 The Other
Canon, et nettverk som definerer seg som et
alternativ til det tradisjonelle økonommiljøet.
Han har tidligere vært knyttet til Universitetet
i Oslo og til Norsk Investorforum. Han er forfatter av blant annet følgende bøker: Spontant
kaos. Økonomi i en ulvetid (2010), How Rich
Countries Got Rich and Why Poor Countries
Stay Poor (2007) og The Origins of Economic
Development. How Schools of Economic
Thought have Addressed Development (2005).
ONSDAG 1. OKTOBER, KL. 19:00
PÅ PARKTEATRET

KRIGSJOURNALISTIKK,
EN JOBB FOR FRILANSERE?
Film og diskusjon
Film: Which Way is the Front Line From Here?
The Life and Time of Tim Hetherington
Sebastian Junger, UK/USA 2013, 77 min
Hva gjør det med vår forståelse av konflikter
at de dekkes nesten utelukkende av frilansere?
Og hva betyr det for journalistene ved fronten
at de jobber på egen risiko?
Samtale med Anders Sømme Hammer og Sven
Egil Omdal før filmen.

Vil verden ta inn over seg flyktningekatastrofen som snart vil dreie seg om over 10 millioner
mennesker som ønsker å komme seg ut av
Syria?

Han peker på at den beste perioden for USAs
økonomi det siste århundret var perioden fra
1930 til 1970-årene, da skattenivået var høyt,
fagforeningene var sterke, lønningene innen
industrien steg i takt med resten av samfunnet,
og de økonomiske ulikhetene var små. I denne
perioden ble det skapt en solid middelklasse
som sørget for et sterkt hjemmemarked for
amerikanske varer, skatteinntekter for staten,
et økende utdanningsnivå og en sterk industri
som kunne konkurrere med verden.

Finnes det noen som helst mulighet til at USA,
Russland, Iran og andre aktører i regionen kan
finne en enighet som kan bremse krigshandlingene i Syria, eller har konflikten mellom USA
og Russland over hendelsene i Ukraina satt en
stopper for slike framstøt?

Et annet poeng Reich trekker fram er at den
økende akkumulasjonen av rikdom gjør at
politiske valg i større og større grad er basert
på enkeltpersoner som støtter visse kandidater
og at politikken på denne måten blir til salgs til
høystbydende.

Mediedekningen fra frontlinjene i konfliktområder dekkes nesten utelukkende av frilansjournalister. Medieselskapene tør ikke sende
egne folk til fronten pga risiko og kostnader.
Frilansere gjør jobben på egen risiko og langt
billigere enn det er å ha faste ansatte på slike
jobber.

Med bøker som The Spirit Level (Ulikhetens
pris) av Richard Wilkinson og Kate Pickett og
Capital in the 21 Century av Thomas Piketty har
oppmerksomheten om skadevirkningene av en
økende ulikhet og fordelene av større økono-
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Tim Hetherington ble drept på jobb i Libya i
2011. Han hadde jobbet som fotograf i flere
krigssoner. Filmen forteller om hans liv som
frilans krigsfotograf og han deler også sine
egne refleksjoner om yrket sitt.
Diskusjon: Hva skjer med
krigsjournalistikken?

Samtidig blir det stadig farligere å rapportere
fra konfliktområder. Svært mange journalister
drepes hvert år og i økende grad er angrep på
journalister målrettede. De drepes ikke lenger

Øverst til venstre: Diskusjon på Litteraturhuset med
Helge Lurås fra Senter for internasjonal og strategisk
analyse og Kai Kverme fra Universitetet i Oslo, om
situasjonen i Syria etter at USA erklærte at de ville
«knuse IS» i Irak og Syria, september 2014.
Øverst til høyre og i midten: Bilder fra filmene Which
Way is the Frontline from Here, Dirty Wars og Red Lines.
Nederst: Erik Reinert innleder til filmen Inequality for All
om økonomisk ulikhet og ideologi i USA og Norge.
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Krigsjournalistikk, en jobb for frilansere? Anders
Sømme Hammer og Sven Egil Omdal i diskusjon
på Parkteatret i oktober 2014. Ordstyrer: Ketil
Magnussen.

bare fordi de havner i skuddlinjen men fordi
parter i konflikter ønsker å fjerne dem.
I økende grad ser vi også hvordan propagandakrigen drives stadig mer profesjonelt, av alle,
også av ikke-statlige aktører som Den islamske
staten IS.
Vi er på den ene siden mer og mer avhengig
av å ha journalister på bakken i konflikter for å
kunne vite noe som helst om hva som foregår.
På den annen side er nyhetsselskapene mindre
og mindre villige til å sende egne folk til farlige
områder.
Hva gjør dette med krigsjournalistikken? Kan vi
ha pressefrihet uten pressetrygghet?
Martin Chulov i The Guardian skrev 21 august
2014, etter halshoggingen av journalisten
James Foley, at etablerte nyhetsselskaper
toer sine hender og benytter frilansere for å
rapportere fra krigsområder og slik avskriver
seg ethvert ansvar for journalistenes trygghet.
Kjersti Løken Stavrum fulgte opp med en artikkel på NRK Ytring om samme tema der hun
spør om vi kan si at vi har pressefrihet hvis vi
ikke har noen form for pressetrygghet (?)
Frilansere som rapporterer fra fronten har ikke
råd til skikkelige forsikringer og de er nødt til å
ta sjanser for å få det bildet eller den historien
som selger. Arbeidet deres er ekstremt viktig
men også, i økende grad, ekstremt farlig, men
nyhetsselskapene, eller kanskje vi som nyhetskonsumenter, er ikke villige til å betale det det
koster å rapportere fra konfliktområder.
Dette er et stort problem. Hvis vi ikke har
noen til å rapportere fra konflikter blir vi umiddelbart ofre for propaganda fra krefter som
lett kan ta oss avgårde på ville veier. Krigen i
Ukraina er et godt eksempel på en konflikt som
lett kan angå oss svært direkte, og hvordan vi
skal forholde oss til konflikten er basert på hva
vi får vite av nyhetsmediene. Kan vi fortsette å
basere oss på at det finnes risikovillige frilansere som vil sette livet på spill for en dårlig lønn?
Anders Sømme Hammer har rapportert fra
Afghanistan i en årrekke og gitt et annet bilde
av landet og av krigen enn det mesteparten av
norske mediekanaler har gjort. Han har også
rapportert fra andre konfliktområder, blant
annet fra Kairo under revolusjonen.
Sven Egil Omdal har lang fartstid i norsk
nyhetsrapportering. Han har erfaring fra flere
aviser og har vært redaktør og journalist. Han
har også vært leder for Norsk Journalistlag.
Han skriver for Stavanger Aftenblad og har
blitt kjent for et større publikum for sine skarpe betraktninger om både lokale og internasjonale forhold.

FREDAG 3. OKTOBER, KL. 18:00
PÅ CINEMATEKET

KRIG OM VANN
KOMMER VI TIL Å TØRSTE IHJEL?
Film og introduksjon
Film: Blue Gold - World Water Wars
Sam Bozzo, USA 2008, 90 min.
I samarbeid med Blå Oktober, FIVAS og Cinemateket.
I alle hjørner av verden forurenses og forbrukes verdens begrensede vannforråd mens jordas befolkning og teknologi vokser. Jordbruk,
industri og privat forbruk øker forbruket over
tålegrensen.
Forvaltningen av vannet privatiseres. Korrupte
styresmakter bruker vannet til politisk og økonomisk vinning. Militær kontroll av vannressurser er blitt en del av stormaktenes sikkerhetspolitikk . Denne krigen er allerede igang.
En ting er sikkert: Vi overlever ikke uten vann.
Innledning til filmen ved Jørgen Magdahl om
privatisering og kamp om vann i Sør-Afrika.

MANDAG 17. NOVEMBER, 2014, KL. 18:00
PÅ LITTERATURHUSET

HVORDAN BESKYTTE
VARSLERE?
Film og diskusjon
Film: The Most Dangerous Man in America.
Daniel Ellsberg and The Pentagon Papers
Judith Ehrlich og Rick Goldsmith, USA 2009,
90 min.
I samarbeid med: ExposeFacts, Institute for
Public Accuracy, Networkers SouthNorth, og
Dag Hammarskjöld-programmet på Voksenåsen.
Diskusjon etter filmen med Norman Solomon
(Institute for Public Accuracy), John Kirk Wiebe (tidligere ansatt i NSA som har varslet om
ulovlig overvåking), Matthew Hoh (Center for
International Policy, tidl. State Dep. USA og US
Marines), Coleen Rowley (tidl. FBI-agent) og
Arne Ruth (tidligere sjefsredaktør i Expressen og Dagens Nyheter og tidligere leder av
Svenske PEN).
Daniel Ellsberg, mannen bak Pentagon-lekkasjen som stoppet Vietnam-krigen, var med på
Skype.

Diskusjon: Hva kan vi gjøre for å sikre
varslerne?
Et fungerende demokrati trenger godt informerte innbyggere. Derfor trenger vi varslere.
Hundrevis av varslere har risikert framtiden sin
for å fortelle verden om hemmelige aktiviteter
og avtaler som truer rettferdighet og demokrati eller som kan føre til krig. Varslerne ofrer
seg for å gi oss andre en bedre framtid.
Vi trenger varslere som tør utfordre makten.
Hvordan kan vi som mennesker og som samfunn beskytte dem bedre?
Norman Solomon er en amerikansk journalist,
forfatter og mediekritiker. Han var lenge en
del av organisasjonen Fairness and Accuracy in
Reporting (FAIR) og stiftet i 1997 organisasjonen Institute for Public Accuracy. Han har også
startet nettstedet ExposeFacts som i likhet
med Wikileaks tilbyr en kanal for publisering
av viktig informasjon der varsleren kan velge
å forbli anonym. Solomon er en kjent person i
amerikansk samfunnsdebatt og har uttalt seg
ofte om hvordan amerikanske medier dekker
krig og tatt varslere i forsvar.
Coleen Rowley er en tidligere FBI-agent som
varslet om grove feil i FBIs eget arbeid i tiden
som ledet fram til 11. sept. 2001, noe hun mener hindret USA i å stoppe angrepene.
John Kirk Wiebe er en tidligere NSA-leder som
varslet om dårlig ledelse i forkant av 9/11, og
om ulovlige overvåking i etterkant.
Matthew Hoh er forsker ved Center for International Policy og tidligere direktør ved Afghanistan Study Group. Hoh gikk ut offentlig og
kritiserte amerikansk politikk i Afghanistan etter å ha hatt en lederposisjon i amerikansk UD
i Afghanistan i 2009. Før dette tjenestegjorde
han som soldat i US Marines. Han har sagt at
allerede i 2003 skjønte han at det USA gjorde i
Afghanistan var galt, men at det tok ham flere
år å ta beslutningen om å bli en varsler.
Arne Ruth er tidligere sjefsredaktør i både
Expressen og Dagens Nyheter og har vært
leder av Svenske PEN. Han er idag pensjonert
men fremdeles en svært aktiv samfunnsdebattant.
Filmen The Most Dangerous Man in America. Daniel Ellsberg and The Pentagon Papers forteller
historien om Daniel Ellsberg, som jobbet rett
under forsvarsminister i USA Robert McNamara under oppbyggingen av Vietnamkrigen på
1960-tallet.
Ellsberg så hva myndighetene ikke fortalte det
amerikanske folket om krigen og bestemte seg
i 1969 for å smugle ut tusenvis av hemmeligstemplede dokumenter fra Pentagon og
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gi dem til den amerikanske kongressen og til
amerikanske mediekanaler. Avsløringene i de
såkalte «Pentagon Papers» var med på å stoppe
krigføringen i Vietnam. Ellsberg ble dermed en
av verdens mest kjente varslere. Filmen gir et
veldig godt eksempel på hvorfor noen velger å
varsle om noe som ellers ikke ville være kjent
for allmennheten og hvilken personlig risiko
som ligger i dette.
Det var sikkerhetsrådgiver for Nixon, Henry
Kissinger som kalte Ellsberg for «den farligste
mannen i Amerika».

TIRSDAG 18. NOVEMBER, 2014, KL. 19:00
PÅ PARKTEATRET

MENNESKERETTIGHETSBRUDD I SWAZILAND
Film og diskusjon
Film: The King and the People
Simon Bright, Zimbabve 2013, 60 min
I samarbeid med LO, SAIH, Fellesrådet for
Afrika og AUF.
Swaziland er Afrikas siste absolutte monarki
og også et av de fattigste land i verden. Mens
kongefamilien lever et liv i luksus holdes opposisjonen brutalt nede.
Ofte portretteres Swaziland som en kuriositet
- et naturskjønt kongerike hvor tradisjon står
sterkt og kongen har 14 koner. Kongen selv kaller styresettet i landet kongelig demokrati og
argumenterer med at landets kultur og tradisjon ikke er forenlig med et faktisk demokrati.
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Politiske partier er forbudt og menneskerettigheter, som ytrings- og organisasjonsfrihet,
brytes gjennomgående i Swaziland. Den politiske opposisjonen møtes med fengsling og vold.
Det har vært et økende press på fagforeningsog ungdomsaktivister og andre grupper som er
i opposisjon til eneveldet.
For to uker siden fikk både arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjonene beskjed om at de
ikke lenger kan jobbe slik de har gjort til nå.
Tidligere i år ble to opposisjonsledere arrestert
etter brudd på Swazilands terroristlov fordi
de gikk med t-skjorter med politiske slagord
i 1.mai-toget. (Maxwell Dlamini, The Swaziland Youth Congress - SWAYOCO og Mario
Masuku, The People’s United Democratic
Movement - PUDEMO). Flere tillitsvalgte ble
satt i husarrest før feiringen.
Swaziland er et lite land langt unna Norge.
Hva slags ansvar har vi når fagforenings- og
ungdomsaktivister blir forfulgt og brutalt slått
ned på? Hva kan vi i Norge bidra med?

A film by Wojciech Szumowski & Michal Przedlacki

Diskusjon etter filmen med Jørn Wichne
Pedersen (leder av SAIH), John Leirvåg (forbundsleder i Norske Tjenestemanslag - NTL),
Tuva Bugge (Afrikarådgiver LO internasjonal
avdeling) og Morten Nielsen (daglig Leder i
Afrika Kontakt Danmark og koordinator av
Swazi Newsletter) Ordstyrer: Ingrid Stolpestad
(styreleder i Fellesrådet for Afrika).

NOTES FROM THE DARK
A UNIQUE RECORD OF THE SITUATION IN SYRIA

STUDIO SZUMOWSKI AND TELEVISION TVN PRESENT
SZUMOWSKI AND MICHAL PRZEDLACKI ALEPPO. NOTES FROM THE DARK
SZUMOWSKI MICHAL PRZEDLACKI MOHAMMAD SAEED ALEPPO MEDIA CENTER
PSM ADDITIONAL EDITOR GRZEGORZ JASKIERNY TVN PRODUCER ROBERT SOCHA
SZUMOWSKI CONCEPT AND REALIZATION STUDIO SZUMOWSKI
WRITTEN AND DIRECTED BY WOJCIECH SZUMOWSKI AND MICHAL PRZEDLACKI

A FILM BY WOJCIECH
PHOTOGRAPHY WOJCIECH

EDITING TADEUSZ TALAR

EXECUTIVE PRODUCER WOJCIECH

©2013 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Sundance2013_FrontLine_Poster.indd 1

1/16/13 5:03 PM

Til venstre: Daniel Ellsberg (The most dangerous
man in America ifølge Henry Kissinger) er mannen
som i 1971 lekket The Pentagon Papers som avslørte
den amerikanske regjeringens løgner om Vietnamkrigen. Ellsberg deltok via skype på arrangementet
om beskyttelse av varslere 17. november på
Litteraturhuset.
På forrige side: publikum på Litteraturhuset på
arrangementet Syria og IS - Hva skjer nå? i september
2014.
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Oslo Dokumentarkino / HRHW 2014: Gjester og artister
INTERNASJONALE GJESTER HRHW
Hector Aristizábal er fra Medellín, Colombia. Han
jobbet seg opp fra fattigdom i Colombia til å bli både
teaterregissør og skuespiller og en banebrytende
psykolog.
Mike Bonanno aka Igor Vamos er den ene halvdelen av the Yes Men, som har bragt ’stunt-aktivisme’
til helt nye høyder i verden med et uovertruffent
mediegjennomslag.
Rachel Boynton er regissør av filmene Big Men og Our
Brand is Crisis. Hun har en meget spesiell evne til å få
innpass i situasjoner vi ellers ikke får se i media og kan
derfor gå i dybden i svært komplekse historier.
Dan Cogan er Executive Director og grunnlegger av
Impact Partners, et investorselskap som investerer i
samfunnsaktuelle dokumentarfilmer som for eksempel The Cove og Big Men.
Alfredo Corchado er forfatter, journalist og leder
Mexico-kontoret for Dallas Morning News. Han har
særlig dekket narkokrigen i Mexico. Han er forfatter
av boka Midnight in Mexico som ble lansert i Norge
under festivalen.
Corinne van Egeraat er medregissør av filmen Ana
Ana, og er ellers kjent som regissør av en rekke
eksperimentelle filmer. Hun har jobbet både med
teater- og dokumentarfilmregi.
Mariam Abu Khaled er medregissør av filmen Art/Violence. Hun er skuespiller ved Jenin Freedom Theatre
der hun startet som 18-åring for å jobbe med og lære
av grunnleggeren Juliano Mer-Khamis.
Petr Lom er medregissør av filmen Ana Ana. Han
har laget en rekke andre filmer rundt i verden; blant
disse er On a Tightrope fra Kina. Han jobber for tiden i
Burma/Myanmar.
Amy Miller er regissør av filmene No Land No Food No
Life og Carbon Rush. Hun er filmskaper og aktivist og
holder til i Montreal, Canada.
Loten Namling er en tibetansk musiker og aktivist
som lever i eksil i Sveits. Han har brukt mye av livet
til å formidle tibetansk kultur og identitet gjennom
musikk.
Orwa Nyrabia er produsent av filmen Return to Homs.
Han er fra Syria. Han ble fengslet i starten av borgerkrigen og måtte flykte i eksil etter at han slapp ut.
Dechen Pemba er fra Tibet og bor i London der hun
jobber med å samle og oversette tibetanske sanger
og tekster.
Natalya Radina er journalist fra Hviterussland og
redaktør for det uavhengige nettstedet Charter 97.
Hun lever for tiden i eksil.

INTERNASJONALE GJESTER OSLO
DOKUMENTARKINO

Sarah Prosser er direktør i British Council Norge
(fram til medio 2014) og er også en av grunnleggerne
av festivalen Human Rights Human Wrongs.

Virginia Gomez er medlem av ØSK-komiteen i FN og
politisk rådgiver i helsedirektoratet i Portugal.

Benedikte Pryneid Hansen er leder i Attac Norge
(fram til mars 2014).

Norman Solomon er journalist, forfatter og
med-grunnlegger av Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR) og Institute for Public Accuracy, i USA.

Pål Refsdal er en uavhengig filmskaper og journalist.

John Kirk Wiebe var tidligere ansatt i NSA og varslet
om ulovlig overvåking allerede i november 2001.

Nina Ringnes, psykoterapeut og styreleder i Stiftelsen Ship-Ring.

Matthew Hoh er seniorforsker ved Center for
International Policy. Han har tidligere jobbet for det
amerikanske State Dep. og US Marines i Afghanistan.
Coleen Rowley er tidl. FBI-agent som varslet om feil
i FBIs etterforskning i forbindelse med angrepene
11. sept.
Arne Ruth er tidligere sjefsredaktør i Expressen og
Dagens Nyheter og tidligere leder av Svenske PEN.

Hilde E. Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes
Høyskole og underviser på freds- og konfliktstudier.

Mona Abdel-Fadil er Midtøsten-ekspert og har blant
annet sett på forholdene for syriske flyktninger i
Jordan.
Rocco Bellanova er forsker ved PRIO med fokus på
personvern, datasikkerhet og overvåking.
Lene Bomann-Larsen er forskningssjef ved Krigsskolen.
Erling Borgen er filmskaper, journalist, forfatter og
professor i samfunnskritisk dokumentarisme ved
Høgskolen i Lillehammer.
Benedicte Bull er professor ved Senter for Utvikling
og Miljø, UiO og leder av Norwegian Latin America
Research Network (NorLARNet).
Lee Andrew Bygrave er professor ved Senter for
rettsinformatikk, UiO.
Catharina Bu er styremedlem i Fellesrådet for Afrika
og leder for organisasjonens Kjønns og likestillingskomite.
Cedric de Coning er seniorforsker ved Avdeling for
sikkerhet og konflikthåndtering ved NUPI.
John Peder Egenæs er generalsekretær i Amnesty
International Norway.
Øyvind Eggen er fagdirektør for evaluering i Norad
Gunnar Ekeløve-Slydal er assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.
Bjørn Engesland er generalsekretær i Den norske
Helsingforskomité.

Ingrid Stange er leder for og grunnlegger av Partnership for Change.

Hector Aristizábal, skuespiller, Colombia.

Maren Sæbø er redaktør i Verdensmagasinet X.

Morton Zakaria band: Morton Zakaria, saksofon,
Freddy Augdal Wike, trommer, Torbjørn Sletta
Jacobsen, saksofon, Lars Tormod Jenset, bass og
Scein Erik Martinsen Ånestad, gitar.

Nora Sveaass er psykolog, førsteamanuensis ved
Psykologisk institutt, UiO, leder av Health and Human
Rights Info (HHRI) og medlem av FNs torturkomité.
Liv Tørres er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
Stein Tønnesen er forsker og tidligere direktør ved
Fredsforskningsinstituttet PRIO.
Sverre Varvin er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Jon Wessel-Aas er seniorpartner i Bing Hodneland
advokatkontor og generalsekretær i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjonen.
Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI med spesielt fokus på Russland.
Susann Østigaard er medregissør av filmen Light Fly,
Fly High.
Håvard Øvregaard er rådgiver for Den norske olympiske komité og prosjektleder i Norges
idrettsforbund.
Knut Olav Åmås er statssekretær i Kulturdepartementet (februar 2014) senere direktør i Fritt Ord.

NORSKE GJESTER OSLO
DOKUMENTARKINO:
Lars Haltbrekken er leder i Naturvernforbundet
Steffen Kallbekken er forsker ved Cicero - Senter for
klimaforskning.
Rune Ottosen er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jacob Høigilt er forsker ved PRIO.
Cecilie Hellestveit er seniorrådgiver ved ILPI.

Andrei Sannikov er politiker fra Hviterussland og tidligere presidentkandidat. Han ble fengslet etter valget
i 2010 og har siden bodd i eksil. Han er en av stifterne
av nettstedet Charter 97.

Pål Refsdal er uavhengig journalist og filmskaper.

Niels Jacob Harbitz er seniorrådgiver ved ILPIs
Centre for African Studies med spesielt fokus på
kjønnsbasert vold og vold mot seksuelle minoriteter.

Sidsel Wold er journalist i NRK.

Inna Shevchenko er en ukrainsk aktivist og feminist
og frontfigur i organisasjonen FEMEN. Hun protesterer særlig mot politisk og religiøs undertrykking. Hun
måtte flykte fra Ukraina og bor for tiden i Paris. Hun
er en av karakterene i filmen Everyday Rebellion.
Lina Sinjab er korrespondent for BBC i Syria. Hun
vokste opp i Damaskus, og har dekket den politiske
situasjonen i landet siden 2008.
Batoul Taleb er medregissør av filmen Art/Violence.
Hun er skuespiller ved Jenin Freedom Theatre og er
opptatt av å bruke teater for å engasjere og samle
lokalsamfunnet.
Ahmed Zaino er en aktivist fra Damaskus som for
tiden lever i eksil. Han er en av karakterene i filmen
Everyday Rebellion.

Tor Levin Hofgaard er psykolog og president for
sentralstyret i Norsk psykologforening.
Beathe Hofseth er medregissør av filmen Light Fly,
Fly High.
Kristin Kjæret er daglig leder i FIAN (fram til medio
2014).
Birgitt Lie er spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging.
Truls Lie er filmskaper, journalist og publisher av Le
Monde Diplomatique Norway (fram til medio 2014).
Berit Lindeman er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité med spesielt fokus på demokrati og
menneskerettigheter.
Sverre Lodgaard er tidligere direktør, nå seniorforsker, ved NUPI.
Trine Myhrvold er førstelektor ved Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Morten Minothi Kristiansen, kontrabass.

Danu Vijeyatharsiny Suntharasigamany, frilans
skuespiller, var programvertinne for HRHW Live på
Parkteatret 5.-7. februar.

Peggy Hessen Følsvik er førstesekretær ved LO-kongressen.

Audun Herning er rådgiver i Norsk Folkehjelp.

ARTISTER:

Tonje Hessen Schei er dokumentarfilmskaper og
regissør av den kommende filmen Drone (lansert
senere 2014).

Tove Gravdal er politisk redaktør i Morgenbladet.

Cecilie Hellesveit er seniorrådgiver for ILPIs Centre
for International Humanitarian Law.

Ingrid Stolpestad er Styreleder i Fellesrådet for
Afrika.

Fredrik Høyer, slam poesi.

Arash & Arman Riahi er brødre og regissører av
filmen Everyday Rebellion. De ble født i Iran og vokste
opp i Wien. De er filmskapere på heltid.

Gerald Ssentongo var inntil kort tid før festivalen
aktiv i organisasjonen Sexual Minorities Uganda
(SMUG). Han bor for tiden i eksil i Norge.

Morten Nielsen er Daglig Leder i Afrika Kontakt
Danmark og koordinator av Swazi Newsletter.

Bente Roalsvig er Prosjektdirektør og nestleder i
Fritt Ord.

Jan Bjarne Sødal er Internasjonal rådgiver i LLH.

NORSKE GJESTER HRHW:

Tuva Bugge er Afrikarådgiver i LO int. avd.

Ihab Timraz er rådgiver for Det Norske Islamske
Forbundet.
Belal al-Jabri er lege og opprinnelig fra Syria. Han
jobber blant annet for NORWAC.
Teshome Hunduma er politisk rådgiver i Utviklingsfondet.
Espen Løkeland-Stai er journalist i Dagsavisen og
medforfatter av boka En nasjon av kjøtthuer.
Kai Kverme er forsker ved Institutt for kulturstudier
og orientalske språk, UiO.
Helge Lurås er leder ved Senter for internasjonal og
strategisk analyse (SISA).
Erik Reinert er professor i økonomi ved Tallinn
Universitet og forfatter med utviklingsøkonomi og
økonomisk historie som spesialfelter.
Anders Sømme Hammer er uavhengig journalist.
Sven Egil Omdal er journalist og tidligere redaktør i
Stavanger Aftenblad.
Jørgen Magdahl er styremedlem i FIVAS.
Jørn Wichne Pedersen er leder av SAIH.
John Leirvåg er Forbundsleder i Norsk Tjenestemanslag - NTL.

Hanna Mjåvatn, dans.

Selecta Dominic Reuben, DJ.

Amina Sewali, sang, gitar.
Sarah Camille Ramin Osmundsen, sang.
Ohnesorg: Elida Høeg, sang, Rudolf Terland
Bjørnerem, gitar, ukulele, kor og Jenny Berger Myhre,
klarinetter, kor.
Hildegunn Øiseth, bukkehorn og neverlur.
Loten Namling, sang, gitar.
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Bergesenstiftelsen

Amnesty International

Exiles

Den norske Helsingforskomité

Le Monde diplomatique

Fredsforskninginstituttet PRIO

SAFIR

Human Rights House Foundation

Norsk filmforbund
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(LAG)

Fellesrådet for Afrika
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New Frontiers
Slett u-landsgjelda (SLUG)
Kunstplass 5
Partnership for Change (PfC)

Health and Human Rights Info
(HHRI)

Norwegian Latin America Research
Network (NorLARNet)

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)

Sex og Politikk

Uganda Association of Norway
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Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
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(NOREF)
Afghanistan-uka 2014
Arabiske filmdager
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Res Publica
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