INTERNATIONELL
FILMFESTIVAL
FN:s millenniemål
8 mål • 8 filmer
September - november
Folkets Hus, Älmhult
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FN:S MILLENNIEMÅL

Folkets Hus öppnar 30 min. före respektive
filmvisning. Kom och se utställningar och få
information om medverkande föreningar och
organisationer, samt om millenniemålsarbetet.

FN:s Millenniemål sammanfattar i åtta punkter vad
som krävs för att världen ska bli en bättre plats att
leva på. Målen är ingen utopi. De bygger på
lärdomar från de framsteg som gjorts de senaste
50 åren.

Efter varje visning hålls ett samtalscafé, då
dagens värd leder ett samtal om filmen och
temat. Willys, ICA Maxi och Konsum bjuder på
KRAV- och Fairtrademärkt fika.
Tisdag 20 september kl. 19
Mål: Ge barn rätt till skola

När jag blir stor
Rainer Hartleb, Sverige, 2009
Värd: ABF
Torsdag 6 oktober kl. 19
Mål: Öka jämställdheten

Thin Ice
Håkan Berthas, Sverige/Indien, 2006
Värd: Kvinnojouren Märta
Tisdag 11 oktober kl. 19
Mål: Stoppa spridning av sjukdomar

Underkastelsen
Stefan Jarl, Sverige, 2010
Värd: Naturskyddsföreningen Linnébygden
Tisdag 18 oktober kl.19
Mål: Minska barnadödligheten

Sicko
Michael Moore, USA 2007
Värd: Studieförbundet Vuxenskolan
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4.
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8.

Halvera fattigdom och hunger
Ge barn rätt till skola
Öka jämställdheten
Minska barnadödligheten
Minska mödradödligheten
Stoppa spridningen av sjukdomar
Hållbar miljöutveckling
Globalt partnerskap – öka samarbetet i världen

Älmhult – en millenniekommun!
Det är tre saker Älmhults kommun har gjort för att
bli utsedd till Millenniekommun:
1. Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om
att vilja bidra till att millenniemålen uppfylls.
2. En analys har genomförts, vilken visar vad
kommunen redan idag gör som är till stöd
för millenniemålen.
3. En kommunikationsplan har tagits fram,
vilken beskriver hur vi tänker arbeta för att
öka Älmhultsbornas kunskap, intresse och
engagemang kring de frågor som
millenniemålen handlar om. Filmfestivalen
är ett steg i denna plan.
Läs mer på www.millenniekommun.se.

Tisdag 1 november kl. 19
Mål: Minska mödradödligheten

Dead Mums Don’t Cry
BBC, Storbritannien 2006
Värd: Rotary
Måndag 7 november kl. 19
Mål: Halvera fattigdom och hunger

Familia
M. Wikström/A. Herskovits, Sverige/Peru 2010
Värd: Röda Korset
Tisdag 15 november kl. 19
Mål: Globalt partnerskap – ökat samarbete

Den stora utförsäljningen
Florian Opitz, Tyskland 2007
Värd: Fairtrade
Lördag 19 november kl. 15
Mål: Hållbar miljöutveckling

Fri entré till samtliga filmer.
Vid samtalscaféerna bjuder ICA Maxi,
Konsum och Willys på KRAV- och
Fairtrade-märkt fika.
Under hela festivalen pågår en insamling
till UNICEF – lämna gärna ett bidrag!
Filmfestivalen är ett arrangemang av Älmhults
kommun i samarbete med ABF, Bio Kontrast,
Fairtrade, Folkets Hus, Kvinnojouren Märta,
Naturskyddsföreningen Linnébygden, Rotary,
Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan.

Home
Luc Besson, USA 2009
Värd: samtliga föreningar och organisationer
Lördag 19 november efter filmen - avslutning
med festligheter i internationell anda. Se
kommande information.
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www.almhult.se/millenniekommun
Vi finns också på Facebook.

Med stöd av IKEA och IKANO Bank.

Tisdag 20 september kl. 19
Mål: Ge barn rätt till skola
Värd: ABF

NÄR JAG BLIR STOR
Sverige 2009
Regi: Rainer Hartleb
Narcisa har rötterna i Bosnien, Anas föräldrar kommer från Algeriet och Jejjans från
Gambia. Här finns också Jocke, Niklas och Emelie. Så ser en skolklass ut i Sverige
idag. Hur är det att växa upp på en plats, där erfarenheter från så många håll av
världen möts i ett och samma klassrum?
Dokumentär av Rainer Hartleb där han återigen fångar livet som det är. Nära och på
riktigt. Och med mycket kärlek till dem han filmar. När jag blir stor är en film om barn
som växer upp i det nya Sverige. Men det är också en film om barnens föräldrar och
deras livsval, sorger och drömmar. De kommer från olika håll i världen, där
omständigheterna har gjort att de hamnat i Sverige och i stockholmsförorten Jordbro.
Filmen följer barnen och deras familjer från 1999 då de börjar i första klass, till 2008
när de ska gå ur nian och välja väg.
101 minuter
Barntillåten
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Torsdag 6 oktober kl. 19
Mål: Öka jämställdheten
Värd: Kvinnojouren Märta

THIN ICE
Sverige och Indien 2006
Regi: Håkan Berthas
Ända sedan armén introducerade ishockeyn i norra delen av den indiska provinsen
Ladakh, har sporten dominerats av pojkar och män. År 2005 bestämmer sig några
tjejer för att de också har rätt att delta i den årliga, nationella ishockeyturneringen. En
passionerad och begåvad studentska gör det till sitt uppdrag att tjejerna ska tillåtas
tävla i nästa års Championship. På hennes internatskola ordnar hon en fungerande
ishockeyrink och ett team.
Regissör Håkan Berthas följer framstegen för damhockeylaget i så kallad "fly-on-thewall-stil” som lämnar mycket utrymme för Himalayas skönheten och visdom samt
tjejernas spontana personligheter. En dokumentär som ställer frågor om könsroller,
om idrottens själ och roll i samhället. På köpet får man en hälsosam inblick i hur olika
förutsättningar ungdomar har i sina liv runt vårt gemensamma klot.
”Det går att göra skillnad. Man kan förändra sakernas tillstånd. Hör bara. Innan
Stanzin Dolkar började kämpa för kvinnors rätt att spela ishockey, existerade inte
begreppet kvinnliga hockeyspelare i Indien. Nu finns det ett damhockeylag, om än ett
lokalt sådant. Och budskapet om ishockeyspelande kvinnor i norra Indien sprids som
en löpeld.”
Kajsa Heinemann, Svenska Filminstitutet
57 minuter
Barntillåten
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Tisdag 11 oktober kl. 19
Mål: Stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar
Värd: Naturskyddsföreningen Linnébygden

UNDERKASTELSEN
Sverige 2010
Regi: Stefan Jarl
Dokumentär om kriget mot oss själva och mänsklighetens möjlighet att överleva det.
Hör vittnesbörden från 23 världsledande professorer om hotet som omger oss och
finns i oss, och som riskerar utplåna mänskligheten långt innan epidemier, krig eller
klimatförändringar. Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi alla idag
bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra
världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss.
”Som visselblåsare förtjänar Stefan Jarl all respekt, det är ett tungt dokument han
langar fram.”
SVD

87 minuter
Från 7 år
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Tisdag 18 oktober kl. 19
Mål: Minska barnadödligheten
Värd: Studieförbundet Vuxenskolan

SICKO
USA 2007
Regi: Michael Moore
Bli aldrig sjuk om du vill vara frisk i USA. Så sammanfattar Oscarbelönade Michael
Moore det amerikanska sjukvårdssystemet i sin dokumentärfilm SICKO. I dagens
USA får amerikaner sina liv förstörda– och till och med avslutade– på grund av
brister inom sjukvården. SICKO visar tydligt att sjukvårdskrisen inte enbart drabbar
de 47 miljoner människor som står utan sjukförsäkring, utan även miljontals andra
som plikttroget betalat sin premie under många år. Enligt Moore kan man skylla
systemets brister på två saker– vinstsuget och Nixon…
Samtidigt som SICKO följer det mönster vi sett i Moores tidigare filmer,
Oscarbelönade Bowling for Columbine och Guldpalmsbelönade Fahrenheit 9/11,
liknar filmen ingenting som han gjort tidigare. SICKO ger en rak beskrivning av det
amerikanska sjukvårdssystemet. Han jämför med andra länders offentligfinansierade
vård och besöker Frankrike, Kanada och Storbritannien där alla medborgare får fri
sjukvård när de behöver den. Och han tar med några amerikaner som nekats vård till
det enda stället där man kan få gratis sjukvård: den fruktade militärbasen
Guantánamo Bay på Kuba.
Michael Moore använder humorn för att skildra en rad fängslande berättelser där den
ordinäre amerikanen står i centrum för handlingen. Hans budskap är enkelt – det
enda alternativet är att omstrukturera hela systemet.
123 minuter
Från 7 år
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Tisdag 1 november kl. 19
Mål: Minska mödradödligheten
Värd: Rotary

DEAD MUMS DON’T CRY
Storbritannien 2006
Tristan Quinn for BBC's "Panorama" Series
Grace Kodindo's heroic efforts in Chad to lower the rate of maternal mortality, one of the UN's
Millennium Development Goals.

Becoming a mother in Africa can be among the most frightening and dangerous jobs
in the world. This program investigates why more than half a million women die every
year in pregnancy and childbirth.
Dead Mums Don’t Cry documents one woman's remarkable struggle to stop mothers
in her country from dying. She's Grace Kodindo - an obstetrician in the povertystricken central African country of Chad. Women in Chad have a 1 in 11 chance of
dying during pregnancy or in childbirth. The risk for women in the UK is 1 in 5100.
Cutting maternal mortality by 75% by 2015 was one of the eight Millennium
Development Goals set by 189 countries in 2000. Five years on, progress is far
behind schedule - and this film reveals it’s slowest on the goals that affect women
and children.
But Dead Mums Don’t Cry shows there is reason for hope. A few poor countries have
succeeded in saving mothers' lives. BBC reporter Steve Bradshaw and Grace
Kodindo travel to Honduras, which has cut maternal mortality far faster than some
wealthier neighbors. A key reason is that influential men and women cared enough to
make the issue a priority.
49 minuter
OBS! Filmen har engelskt tal och är ej textad på svenska.
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Måndag 7 november kl. 19
Mål: Halvera fattigdom och hunger
Värd: Röda Korset

FAMILIA
Sverige och Peru 2010
Regi: Mikael Wikström, Alberto Herskovits
Familia är den tredje dokumentärfilmen (fristående) om en fattig peruansk familj. Naty
och hennes man Daniel har levt tillsammans i 35 år i ständig kamp mot fattigdomen.
I Familia slits familjebanden nästan isär. Den nu femtioåriga mamma Naty
bestämmer sig för att söka arbete som städerska och hembiträde i Europa, och
våldsamma konflikter hotar familjen hemma i Peru. Samtidigt förbereds ett bröllop.
Stig på i Daniels och Natys värld hos en familj du aldrig trodde att du skulle lära
känna.
”Wiström och Herskovits lyckas träffa helt rätt i ”Familia”… ”Familia” är både konst
och verklighet. I all sin realism besitter filmen ett drag som är utmärkande för stor
konst – att man är en annan människa när man kliver ut ur biosalongen än man var
när man klev in.”
Tobias W Lindquist
Film.nu
85 minuter
Barntillåten
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Tisdag 15 november kl. 19
Mål: Ökat samarbete i världen
Värd: Fairtrade

DEN STORA
UTFÖRSÄLJNINGEN
Tyskland 2007
Regi: Florian Opitz
En dokumentär om människor vars liv dramatiskt påverkats av privatiseringen av sjukvård,
kommunikation, vatten och elektricitet. En brittisk lokförare, en mamma från Filippinerna, en
sydafrikansk aktivist och medborgarna i en stad i Bolivia. Alla har de kommit till insikt om vad
privatisering innebär och de har börjat kämpa emot. Den stora utförsäljningen är en politisk
film där det abstrakta begreppet "privatisering" blir påtagligt konkret när vi får följa dess
konsekvenser. Det är tragiska, ibland tragikomiska, men stundtals också uppmuntrande
historier om hur de internationella finansinstitutionernas dikterade villkor påverkar vardagen i
människors liv runtom i världen.
Regissören Florian Opitz skriver om filmen:
”Det talas mycket om globalisering och privatisering. Över hela världen är frågan aktuell
både i media och i våra liv. Men kan vi förutse vad privatiseringen verkligen innebär för oss?
För samhället vi lever i? För våra barn? Och för människorna vars liv märkbart påverkas av
konsekvenserna?
Världsomspännande ekonomiska fenomen som globalisering har i abstrakta termer
förekommit i en hel del filmer under senare tid – ur ett västerländskt perspektiv eller med
uttalanden från experter och kritiker. Människoöden reduceras till statistik eller eventuellt
som offer. Mer sällan förekommer skildringar av människor som aktivt tar sitt öde i sina
händer och förändrar sina livsvillkor.”
94 minuter
Från 11 år
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Lördag 19 november kl. 15
Mål: Hållbar miljöutveckling
Värd: samtliga medverkande föreningar och organisationer

HOME
USA 2009
Filmare: Yann Arthus-Bertrand
Producent: Luc Besson
Home är en inbjudan till tittarna att upptäcka vår planets rikedomar, samtidigt som vi
får oss en överblick över vår miljö och våra sociala frågor. Filmen handlar om hur vi
människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här, men den ger också
hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att
användas. I stort sett manar den till allas vårt sunda förnuft - och till våra hjärtan.
Home är en nyskapande film- och miljöupplevelse. Det är den första filmen någonsin
som i sin helhet har filmats ovanifrån vilket gör den till en helt unik cineastisk
upplevelse. De innovativa kameraåkningarna och den suggestiva klippningen
ackompanjeras stämningsfullt av Budapest Symphony Orchestra och Shanghai
Percussion Ensemble samt Glenn Close lugna och förtroendeingivna berättarröst.
90 minuter
Barntillåten

Efter visningen av ”Home” är du välkommen att stanna kvar i
Folkets Hus då vi bjuder på internationell fest.
Se kommande information
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Information om värdarna

ABF i världen – världen i ABF. I globaliseringens tid knackar omvärlden ständigt på dörren. Vad som
händer i fattiga länder påverkar situationen i vår del av världen, och tvärtom. Internationellt
engagemang och studier om globala frågor är därför viktigare än någonsin.
ABF har en lång tradition av internationellt arbete som tagit sig uttryck i olika projekt, studiecirklar och
utbildningsmaterial. Kontakta närmaste ABF-avdelning om ni vill starta en studiecirkel eller undrar vad
som är på gång. Gå in på www.abf.se

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller
internationella Fairtrade-kriterier. När du väljer Rättvisemärkt bidrar du till förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Idag finns det ett brett utbud av
Rättvisemärkt att välja ur, t.ex. kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer, vin, blommor,
sportbollar och produkter som innehåller Rättvisemärkt bomull.
Läs mer på www.rattvisemarkt.se. Har du frågor eller vill vara med i lokalgruppens studiecirkel, är du
välkommen att kontakta Maria Johansson, maria.v.johansson@ljungby.se eller 0735-690031.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV, finns över hela landet. SV hävdar alla människors lika värde och
rättigheter samt vill stärka demokratin. SV:s vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Vi är
mångfaldens studieförbund och vill vara den mest engagerade lokala kraften för utveckling av
föreningsliv, kultur och samhälle. För aktuella studiecirklar och kulturarrangemang kolla regelbundet
vår hemsida www.sv.se/almhult. Bli även vår Facebook-vän. Telefon 0476-10959.

Bio Kontrast är en ideell verksamhet som funnits sedan 1979. Syfte är att visa kvalitetsfilmer parallellt
med Folkets Hus ordinarie filmvisningar. Vår intention är att visa bra filmer vilka normalt inte anses
vara kommersiellt gångbara på mindre orter. Säsongsprogrammen komponeras av ett programråd
bestående av ett gäng filmentusiaster från Älmhult. Bio Kontrast ingår i Folkets Hus-organisationen
och i Älmhult samarbetar vi med Folkets Hus personal med det praktiska arbetet. Läs mer på
http://home.swipnet.se/biokontrast/
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Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har
181,000 medlemmar över hela landet, varav drygt 300 personer bor i Linnébygden. Kärleken till
naturen är vår drivkraft. Vi sprider kunskap om naturen, kartlägger miljöhot och försöker hitta
konstruktiva lösningar på problemen. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra
samhällsutvecklingen till det bättre. Vill du veta mer om den lokala kretsen hittar du kontaktuppgifter
på hemsidan www.naturskyddsforeningen.se/linnebygden.

Stöd vi kan ge: Vi erbjuder gemenskap, stöd och kurser. Stöd oss: genom att stödja oss gör du det
möjligt att hjälpa dem med störst behov. Bli frivillig: alla kan delta – som medlem och frivillig kan du
göra världen bättre!
Kupan - vår mötesplats och second hand-försäljning - hittar du på Knutsgatan 8. Hit är alla välkomna!
Tfn 0476-168 49.

Kvinnojouren Märta
Ljungby, Markaryd, Älmhult
Kvinnojouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, tillhörande riksorganisationen
ROKS. Vi erbjuder råd och samtalsstöd till kvinnor som på olika sätt blivit utsatta för våld eller
kränkningar. Kontakten sker utifrån kvinnans egna villkor och behov. Kvinnor som blivit utsatta av en
kvinnlig partner är givetvis också välkomna! Den kvinna som tar kontakt med jouren får vara anonym.
Alla som arbetar på kvinnojouren har avgett tystnadslöfte och ingen information lämnas ut utan
kvinnans medgivande. Vi har en kontorslägenhet med öppen adress och en skyddslägenhet med
hemlig adress.
Tfn 0372-814 85 (nästan dygnet runt) www.kvjmarta.se

Rotary genomför humanitära projekt i hela världen och verkar för förståelse och fred mellan
människor. Rotary ser det som angeläget att bidra till utrotningen av fattigdom, analfabetism samt
svåra sjukdomar som polio och malaria.
Rotaryklubbar och The Rotary Foundation gör tillsammans insatser inom en rad områden, t.ex.
förlossnings- och mödravård, kirurgi, ultraljudsundersökning, utbildning och träning, allmän
hälsoutbildning, familjeplanering, information om sexuellt överförbara sjukdomar, hälso- och
näringslära…
Älmhults Rotaryklubb Älmhult-Linnébygdens Rotaryklubb www.rotary.se www.rotary.org
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