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Dear Audience,
be warmly welcome to the 1st Helsinki Refugee Film Festival!

The film screenings, seminars and workshops can be enjoyed 
by everyone from the newly interested without previous in-
formation on the subject up to experts. Issues around forced 
migration, refuge, statelessness and human trafficking are 
presented from different perspectives, answer questions and 
bring up new ones. They inform, challenge, entertain. The 
films reflect all stages of refuge: situation in the country of 
origin, the dangerous journey, arrival. They portrait traditional 
lifestyles as well as new urban identities. There will be hard 
facts and personal tales of despair, loss, hope and love. The 
films have been chosen for relevance, content, as well as 
professional filmmaking and artistic expression. Or beauty. 
In talks and workshops you can effortlessly learn, listen, play, 
share your thoughts and exchange ideas.

Enjoy the festival!

Hyvä yleisö, olette lämpimästi tervetulleet ensimmäiseen 
Helsinki Refugee Film Festival:iin!

Kaikki, niin aiheesta aiemmin tietämättömät kuin asiantun-
tijatkin, voivat nauttia elokuvista, seminaareista ja työpa-
joista. Teemoja, kuten pakkosiirtolaisuus, pakolaisuus, 
kansalaisuudettomuus ja ihmiskauppa käsitellään eri näkö-
kulmista käsin. Joihinkin kysymyksiin saadan vastauksia, 
mutta samalla herää uusia. Elokuvat tiedottavat, haastavat 
ja viihdyttävät. Ne käsittelevät kaikkia pakomatkan osia: 
lähtömaan tilannetta, vaarallista matkaa, saapumista. Ne 
kuvaavat yhtäläisesti niin perinteisiä elämäntapoja kuin 
uusia urbaaneja henkilöllisyyksiä. Niissä yhdistyvät kovat 
faktat sekä henkilökohtaiset kokemukset toivottomuudesta, 
menetyksestä, toivosta ja rakkaudesta. Elokuvat on valittu 
asiaankuuluvuutensa, sisältönsä, ammattimaisen toteutuk-
sensa ja taiteellisen näkemyksensä tai kauneutensa vuoksi. 
Keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa voi helposti oppia, 
kuunnella, ja leikkiä sekä jakaa ideoita ja ajatuksia.

Nauttikaa festivaalista!
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Venues / Tapahtumapaikat

23.11.
Introduction to the festival / Festivaalin esittely
Arkadia International Bookshop, Pohjoinen Hesperiankatu 9,
Helsinki

25. - 26.11.
Film screenings / Elokuvanäytökset
SES auditorio Kino K-13, Kavanakatu 12, Katajanokka, Helsinki
Seminars / Seminaarit
SES auditorio, meeting room 1st floor / kokoushuone 2. kerroksessa

27.11.
Seminars / Seminaarit
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Meeting room / kokoustila “Lokki”, Mechelininkatu 3, Helsinki

All films not in English language have English subtitles.
Kaikissa elokuvissa, jotka eivät ole englanninkielisiä, 
on englanninkielinen tekstitys.

Programme might be subject to changes.
Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjelmistossa.

Languages / Kielet
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          InTrOducTIOn TO THE FESTIVAl
And short film by Shabika Adil “Zakia did 
Stand up” (Finland 2008, 17’) at Arkadia
International Bookshop. The filmmaker
is present. Free entrance.

          FESTIVAAlIn ESITTElY
Shabika Adilin lyhyt elokuva “Zakia did Stand 
up” (Suomi 2008, 17’) esitetään Arkadia Inter-
national Bookshopissa. Ohjaaja on paikalla.
Vapaa pääsy.

Arkadia International Bookshop
Pohjoinen Hesperiankatu 9,
Helsinki

Pre-festival // klo 18:00



Arkadia International Bookshop
Pohjoinen Hesperiankatu 9,
Helsinki



Opening Films

Ghosts
Jan Ijäs  -  Finland 2008
documentary, 15’

In Finland, 500 kilometers south of the 
Arctic circle, there’s an old envelope 
factory that  has been filled with *** 
refugees. Times passes slowly and 
everybody gets frustrated. In this short 
documentary film the linoleum floor of 
the reception center serves for watch-
ing TV, dancing and sharing fantasy 
dreams. In the reception center, waiting 
still continues.

Suomessa, 500 kilometriä napapiirin 
alapuolella, on vanha kirjekuoritehdas, 

jossa asuu *** pakolaista. Aika on hidasta, jokainen turhau-
tuu. Lyhytdokumenttielokuvassa vastaanottokeskuksen 
linoleum-lattioilla katsotaan televisiota, tanssitaan, jaetaan 
fantasiaunia. Vastaanottokeskuksessa odotetaan yhä. 

Of all refugees, 80% are residing in so-called third world 
countries. But Europe beckons like a promised land. noua-
dhibou on the coast of Mauretania conveys the impression of 
a waiting-room – to existence itself. Having arrived from all 
over the African continent, thousands hope for a passage to 
Europe, which might take months or years to manifest. 

Hotel Sahara
Bettina Haasen  -  Germany 2008
documentary, 86’

>

ENG text: Sanna Uuttu. FIN translation: Anni Pietarinen



Opening Films
can it only be hope for a ‘better life’ that forces these migrants 
to risk injury and death? Slowly, the film shifts perspectives: 
what makes those who have been cast into poverty by the after-
effects of colonial exploitation or natural disasters different from 
a ‘real refugee’? From a person having been tortured or fearing 
systematic persecution or murder? Are there ‘good’ and ‘bad’ 
refugees? This smart yet tender documentary challenges nar-
row legal definitions as well as general perceptions through the 
portraitees’ personal accounts. The sheer complexity of refuge 
unfolds, and viewers will have to make up their own minds.

Exquisitely composed, shot and edited, and an example of 
superb artistic camerawork, this documentary lends a voice to 
those unheard and provides new insights. Hotel Sahara was cho-
sen as opening film because it addresses - and challenges - all 
relevant current topics we would like our audience to consider.

Nouadhiboussa odottaa kymmeniä  
tuhansia, pakolaisia siirtolaisia. Haa-
senin seesteisessä dokumenttieloku-
vassa yhdeksän odottajaa saa kertoa 
tarinansa. Voimakkaasti valotetuissa 
käsivarakuvissa kaupunki täyttyy 
Saharan hiekasta ja kaikkialla on 
muutamia vuohia. Nuoret siirtolaiset 
odottavat katotonta laivaa, venettä oi-
keastaan, joka yön pimeydessä antaisi 
heille mahdollisuuden Euroopasta.  

Nouadhiboun erottaa Euroopasta 1000 
kilometriä valtamerta. Nouadhibou on 
tunnettu sen laivojen hautausmaasta, 
rannasta, johon hylyt vedetään aaltojen 
hakattaviksi. Laivojen raadot eivät 
juuri eroa niistä, joilla yhä seilataan. 
Moni laiva katoaa. “Olen valmis. Suuret 
veneet ovat hyviä, pienet eivät, mutta 
siirtolaisena et saa valita.”

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Sanna Uuttu



Refuge, Trauma and Healing

Unknown
Oliwa & Jerem Tonteri  -  France / Finland 2008 
Fiction, 5’

Dream of a father - or dreaming about him. 
Unelma - vai unia - isästä.

Barcelona Or Barsakh
Hank levine  -  Brazil / Germany 2011
documentary, 35’ 

The coast of Senegal: foreign trawlers 
cruise international waters, huge nets 
blocking fish from entering coastal wa-
ters. The locals are left with picking up 
the few carcasses washed ashore: ex-
pert traditional fishermen turned scaven-
gers in the debris. robbed of all means 
of their livelihood, villagers are left with 
one choice: staying in Hell or escaping 
to Spain. Fishermen turn into smugglers, 
trying to find safe routes of transport, 
their boats being put to new use.

This documentary always stays close to its subjects, is never 
judgemental. The audience witness painful, intimate scenes of 
farewells – but where and how will the journey end?

Aikoinaan Senegalin rannikko oli yksi orjakaupan keskuk-
sista, nykyään puolestaan yksi siirtolaisuuden tärkeimmistä 
lähtöalueista. Kun pahoin rappioitunut kotimaa ei enää tarjoa 
elämän perusedellytyksiä, moni uhmaa riskejä suunnatak-
seen kohti parempaa elämää Espanjassa. Alati lisääntyvän 
kontrollin myötä vaarallisten venematkojen panokset kuiten-
kin kovenevat entisestään ja köyhtyneestä kylästä on tullut 
kuin vankila asukkailleen. Miten käy lähtöä suunnittelevan 
Keban? Toteutuuko hänen unensa linnusta, joka voi lentää 
minne tahansa?

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Taina Renkonen



Refuge, Trauma and Healing

State of Mind
djo Tunda Wa Munga  -  congo 2010

documentary, 52’
How can a country recover from its violent history? djo Tunda 
Wa Munga shows possible solutions in his documentary, where 
genocide’s horrors are being processed through individual 
trauma and rebuilding society. 

In addition to millions of broken and abused people and refugees, 
there are still paramilitaries operating in the democratic republic 
of the congo. djo Munga recorded workshops held by Albert Pes-
son, in which he trains people in relief work to confront trauma 
patients with the help of Pesso-Boyden System Psychomotor–
therapy. The director has gotten a unique chance to record 
short-term group therapy sessions, expert opinions and life 
stories, resulting in scenes both intimate and deeply moving. 

This film presents an issue painful for both the individual and 
society as a whole: Ways to rebuild one’s life after witnessing 
so much violence.

Miten maa voi toipua väkivallan repimästä historiastaan? 
Djo Tunda Wa Mungan ohjaamassa dokumenttielokuvassa 
kansanmurhan kauhua käsitellään yksilötrauman ja jälleenra-
kennuksen näkökulmasta. 

Kongon demokraattisessa tasavallassa on Ruandan kansan-
murhan ja yhä toimivien eri paramilitaristien jäljiltä miljoonia 
rikottuja ihmisiä, pakolaisia ja palanneita, raiskattuja ja pa-
hoinpideltyjä. Dokumentti tallentaa Albert Pesson ohjaamia 
työpajoja, joissa hän kouluttaa avustustyöntekijöitä kohtaa-
maan traumapotilaita Pesso-Boyden System Psychomotor 
-terapian avulla. Dokumentaristi on saanut ainutlaatuisen 
mahdollisuuden tallentaa lyhytkestoisia ryhmäterapiatunteja, 
asiantuntijalausuntoja ja elämänkohtaloita.

Dokumentti on kiinnostava leikkaus äärimmäisen tärkeään 
yhteiskunnalliseen ja yksilölliseen kipuun: Miten rakentaa 
elämää, kun on todistanut niin paljon väkivaltaa? 

ENG translation: Sanna Uuttu. FIN text: Elina Kostiainen



Between Two Fires
Agnieszka lukasiak  -  Poland/Sweden 2010
Feature Film, 130’

Age restriction: 15 years /
Ikäraja K- 15

Marta is an asylum-seeker, but more 
so she is a mother and a woman.  She 
flees from a village in Belarus threat-
ened by child trafficking of her little 
daughter, only to find herself in a 
remote and isolated reception center 
in northern Sweden. Her daughter lov-
ingly calls Sweden Santa-land despite 
the dire circumstances they have to 
endure. An enigmatic man steps in to 
protect them albeit he is haunted by 
his own past. 

Agniezska lukasiak’s film allows us to glimpse into the 
precarious life of reception centre residents, the part that is 
usually invisible to the outsiders. The gripping performance 
of the main leads sketches out the picture of the fragile inti-
macy and puzzles with sudden swings from hope to despair. 

The film is not an easy watch and evokes controversial 
feelings:  profound compassion for asylum-seeking women 
intertwines with an urge to understand the workings behind 
the seemingly impersonal system that decides who stays 
and who goes back.

ENG text: Nadezhda Gorchakova. FIN translation: Anni Pietarinen



Marta on turvapaikanhakija, mutta ennen kaikkea hän on äiti 
ja nainen. Kun hänen tyttärensä on vaarassa joutua lapsikau-
pan uhriksi, hän pakenee kylästään Valko-Venäjältä päätyäk-
seen vain kaukaiseen ja eristäytyneeseen vastaanottokes-
kukseen Pohjois-Ruotsissa. Karuista olosuhteista huolimatta 
Martan tytär kutsuu Ruotsia hellittelynimellä Joulupukkimaa. 
Kuvioon astuu arvoituksellinen ja menneisyytensä kummitte-
lema mies suojelemaan heitä.

Agniezska Lukasiakin elokuva antaa 
ulkopuolisille vilauksen yleensä nä-
kymättömästä vastaanottokeskuksen 
asukkaiden epävarmasta elämästä. 
Pääosien esittäjien  mukaansatempaa-
vien roolisuoritusten myötä rakentuu 
kuva hauraasta intimisyydestä sekä 
arvoituksista, joihin kuuluu äkillisiä 
heilahduksia toivosta ja epätoivoon.  

Elokuva ei ole helppoa katsottavaa ja 
se herättää ristiriitaisia tunteita. Syvä 
myötätunto turvapaikanhakijanaisia 
kohtaan sekoittuu haluun ymmärtää, 
mikä on tämä näennäisesti kasvottoma 
järjestelmä, joka päättää kuka jää ja 
kenen on palattava.   



Tilaa ilmainen  
näytenumero!
maailmankuvalehti@kepa.fi

Kolmas maailma on täällä
Lukutaito ja koulutus ovat tehokkain tie tasa-
arvoon ja kehitykseen. Jos kuulut maailman 
onnekkaisiin lukutaitoisiin, pystyt myös otta-
maan asioista selvää ja vaikuttamaan. Muutos 
syntyy tietoisuudesta – me kerromme asioista, 
joista valtamedia vaikenee.

www.maailmankuvalehti.fi

LUKUTAITOISILLE

ORTAID
✜ toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa,   
 Moldovassa ja Venäjän Karjalassa
✜ avustaa katastro� alueita muun muassa Haitissa 
 ja Japanissa
✜ rakentaa kansainvälistä diakoniatyötä    
 ortodoksisten diakoniajärjestöjen kanssa
✜ jakaa humanitaarista apua lähialueilla
✜ tekee yhteistyötä ekumeenisten ja kansainvälisten  
 järjestöjen kanssa

Lapsuus

ORTAID – 
ORTODOKSISEN 
KIRKON 
ULKOMAAN APU RY

Vaikuta maailma paremmaksi
   Vaikuta 
maailma paremmaksi

www.kirkkotoimii.� /ortaid





These Kids Are Alright: Films on refugee & Migrant Youth

Breaking Free in Hakunila
Jean Bitar  -  Finland 2005
documentary, 50’

Jean Bitar has directed a positive documentary film that 
records the everyday life of school kids with immigrant back-
ground in Hakunila, Vantaa. The documentary stars the kids 
themselves, who interview each other on issues occupying 
their minds: may it be religion or current crushes. These kids 
learn new things from their different cultural backgrounds 
while joking and quarrelling in fluent Finnish. The last and 
strongest impression is of how similar we all are, no matter 
where we come from.

Fast-paced editing and urban style soundtrack provides for a 
compassionate, relevant and entertaining film.

Tämä Bitarin ohjaama positiivinen 
dokumenttielokuva, kuvaa maahan-
muuttajataustaisten koululaisten 
arkielämää Hakunilassa. Dokumentin 
tähtiroolissa ovat lapset itse, jotka 
haastattelevat toisiaan milloin mistä-
kin mieltä askarruttavista asioista niin 
uskonnosta kuin ihastumisistakin. 
Lapset kommunikoivat keskenään 
sujuvalla suomella, joka avulla oppivat 
uutta toistensa erilaisista kulttuuri-
taustoista. Katsojalle päällimmäisenä 
välittyy silti tunne siitä, miten saman-
laisia kaikki lapset pohjimmiltaan ovat 
syntyperästä riippumatta. Kaikki läpäi-
sevät liikuntatunnin luistelukokeen, ja 
viikon kohokohta taitaa olla luokkato-
verin luona järjestettävät kotibileet.

FIN text & ENG translation: Elina Kostiainen

All filmmakers and interviewees
Albert and Aliisa present on stage 
 /
Paikalla ovat kaikki ohjaajat ja
haastateltavina Albert ja Aliisa



These Kids Are Alright: Films on refugee & Migrant Youth

Pako
Mazdak nassir  -  Finland 2006 

Fiction, 8’

Forlorn children – a dream of escape or a nightmare of persecution?
Beautiful and surreal.
Onko pako painajaista vai toiveunta? Esteettinen lyhytelokuva.

Yksin maailmassa 
Mari Pasula  -  Finland 2011

documentary 29’

Fourteen year-old Albert is a asylum seeker from Kosovo 
living at Harjulinna youth reception centre. An intelligent, 
energetic boy, he’s not asking for much: attending a regular 
school, football training, the love of an – albeit substitute – 
mother. But bureaucracy and regulations present obstacles 
and leave Albert too often subchallenged and frustrated. Are 
there happy endings in real life? come and see!

Mari Pasula’s camera is unobstrusive, employing fly-on-the-wall 
technique, and she manages to show the kids’ boredom without 
boring the audience, too – an art in itself. Beautifully shot and 
edited, this film is touching without being sentimental.

Odottavan aika on pitkä. Sen tietävät 
alaikäisinä ilman huoltajaa maahan 
saapuneet turvapaikanhakijat, joiden 
epävarmuuden leimaamaa elämää do-
kumentissa kuvataan osuvasti “loput-
tomaksi odottamiseksi”. Yksin maail-
massa seuraa kosovolaisen teinipojan, 
Albertin, kautta nuorten arkea Harjulin-
nan vastaanottokeskuksessa yhdistäen 
elämänmakuisesti niin herkät hetket 
kuin hersyvän huumorin.

cinematic premiere

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Taina Renkonen
FIN text & ENG translation: Elina Kostiainen



city-life

Underground Londoners: Cleaning the London Underground
dagmar diesner  -  Great Britain 2007
documentary, 30’
 

The film is divided in three parts: first it 
speaks about everyday living and work-
ing conditions in the london under-
ground. It then unravels the Public Pri-
vate Partnership under which cleaning 
is privatized and outsourced through 
contractual relations with a complex 
web of global companies. Finally the 
workers in the Justice for cleaners 
campaign outline victories as well as 
difficulties in organizing people with 
precarious status. The cleaners share 
their experiences in stories of sorrow 
and laughter, seriousness and fun.

Dokumenttielokuva on jaettu kolmeen osaan, joista ensim-
mäinen kertoo jokapäiväisestä elämästä ja työolosuhteista 
Lontoon metrossa. Seuraavassa osassa paljastetaan yksityis-
kohtia julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä, 
jossa puhtaanapito on yksityistetty ja ulkoistettu erilaisilla 
sopimuksilla monimutkaiselle globaalien yritysten muodosta-
malle verkostolle. Viimeiseksi dokumentissa pääsevät ääneen 
Oikeutta siivoojille -kampanjaan osallistuneet työntekijät. He 
kertovat onnistumisista ja vastoinkäymisistä joita yritys roh-
kaista epävarmassa asemassa olevat ihmiset järjestäytymään 
on kohdannut. Siivoojat jakavat kokemuksiaan kertomuksis-
sa, joissa suru ja nauru, vakavuus ja ilo yhdistyvät.

The city-life session includes 
30 min discussion with Khadar 
Ahmed, Juho Kuosmanen and 
dagmar diesner on stage.



city-life

Kaupunkilaisia / Citizens
Juho Kuosmanen (director) & Khadar Ahmed (scriptwriter)

Finland 2008 
Fiction, 28’

Yasin and Marko are citizens of Helsinki. Plan A for both 
of them is to earn a living and live a decent life. now, 
Marko needs to buy a car and Yasin wants to sell one. 
This simple act of selling a car turns into something 
unpleasant - and both men are forced to go on living ac-
cording to Plan B. 

A film that is equally realistic, funny and tragic – fast-
paced editing and superb acting turns this film into an 
insightful adventure.

Yasin ja Marko ovat päätyneet Helsin-
kiin, eri teitä ja tahtomattaan. Molem-
pien suunnitelmissa on kunnollinen 
työpaikka ja järkeenkäypä arki. Marko 
haluaa ostaa auton ja Yasin myydä 
omansa. Epäonni tässä arkisessa as-
kareessa pakottaa molemmat elämään 
elämäänsä B-suunnitelman mukaan. 
Elokuva on yhtä aikaa realistinen, 
hauska ja traaginen, ja nopeatem-
poinen editointi sekä loistava näyt-
telijätyö tekevät tästä filmistä uusia 
oivalluksia herättävän seikkailun.

Kaupunkilaisia was awarded 
at Finnish and international 

film festivals. Khadar Ahmed 
has been shortlisted for Best 

Script 2011 by the prestigious 
Abu dhabi Film commission. 

Good luck!

Texts: Synopsis and producer’s notes.
Additional translations: Essi Ylitalo



Modern Slavery
Thomas robsahm & Tina davis  - norway 2009
documentary, 108’
 

The word ‘slavery’ brings to mind colonial exploitations of 
Africa or the gladiators of ancient Rome, maybe child labour 
and forced prostitution. But certainly not a modern house-
hold in Paris. Or a hotel in Istanbul.

This documentary is rich and multi-fac-
etted: for short, most shocking com-
parisons the team retraces 3000 years 
of documented slavery. Interwoven 
with experts’ statements it presents 
cases of modern slavery in five differ-
ent forms and regions: house-slaves in 
France,bricklayers in India, children in 
uganda abducted and trained as killing 
squads, cross-border child prostitu-
tion in cambodia, adult sexual slaves 
trafficked from Moldova to Turkey.

Intimate, respectful portraits and in-
depth witness accounts take the viewer right into Hell and 
leave only one exit route: our own responsibility in these 
events. It’s us who choose to buy cheap products, underage 
sex. And it’s us who avert their eyes to inhuman working and 
living conditions, sometimes right at our own doorstep. 

Exploding population numbers since the 1970es and con-
sumerism turned slaves into – putting it harshly - ever more 
cheaply and readily available ‘products’. To such an extent 
that human rights organisations state, slaves were regarded 
no longer as humans, but like styrofoam cups: to be used 
and discarded. This sensitive, fast-paced and elegant film 
is a must-see for the human rights activist and ‘innocent’ 
consumer alike!



Orjuus vie mielikuvat helposti kauas 
menneisyyteen muinaisen Rooman 
gladiaattoreihin tai Atlantin yli plan-
taaseille rahdattuihin afrikkalaisiin. 
Elokuva muistuttaa orjuuden olevan 
totisinta totta yhä tänäkin päivänä 
ympäri maailman. Tyylikkäästi toteu-
tettu dokumentti tuo esiin, kuinka or-
juus on jopa aiempaa raadollisempaa 
ihmisen ollessa kauppatavarana ken-
ties halvempi kuin koskaan ennen. 

Laajemman yhteiskunnallisen ana-
lyysin, faktojen ja numeroiden lisäksi 
ilmiö saa kasvot viiden henkilöku-
van kautta, kun orjuuden ikeeseen 
kotitaloustöissä, seksikaupassa, 
velkaorjuudessa ja lapsisotilaana 
joutuneet kertovat tarinansa. Intiimit 
kohtaamiset ravistelevat – vaikka 
valkokankaalle päässeet ovat selviy-
tyjiä, vapaudenriiston ja julmuuksien 
jättämät arvet yltävät syvälle. 

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Taina Renkonen



closing night

Takuu is a small island in the Pacific inhabited by only 400 
people – contact to the mainland of Papua new Guinea is 
limited: a ship comes twice a year, unannounced. Takuu 
retained local traditions, songs and rituals in a richness lost 
in other places after colonial conquest. Today, there isn’t 
danger from hostile takeover, but from nature itself: ocean 
levels rise due to climate change and the island is about to be 
submerged. Already, taro gardens (a plant considered holy in 
many Pacific cultures) is infested with sea water, the harvest 
destroyed. Shorelines are eaten away by waves, huts flooded.

But there is yet another threat: the 
village is divided between the gentle, 
animistic, close-to-nature traditions 
and aggressive christian missionar-
ies, who promote evacuation with talk 
of Hell & damnation. But the govern-
ment’s resettlement plans are woefully 
insufficient. The islanders awaits a life 
in shanty towns, poverty and health 
hazards – miles away from any shore 
their fishermen-skills will be useless. 
They invite international environmental 
experts, hoping to save the coastline. 
After an exceptionally high flood, the 
villagers call for emergency evacua-
tion – but the ship doesn’t answer …

This film is a testament to personal 
bravery and it hurts. It shows nature 
and a unique culture in all its beauty, 
hope and self-confidence in the face of 
certain destruction. 

There Once Was an Island / Te Henua E Nnoho
Briar March  -  new Zealand / Papua new Guinea 2010
documentary, 80’



closing night

Mitä tehdä silloin, kun oma koti on 
vaarassa peittyä veden alle? Kysy-
myksen ovat joutuneet kohtaamaan 
Takuu-saaren asukkaat, joille ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset ovat jo 
päivittäistä todellisuutta.

Tämä on Marchin ohjaama doku-
menttielokuva, joka kuvaa pienen 
saaren ja sen asukkaiden lohdutonta kamppailua alati 
nousevaa meren pintaa vastaan. Vain metrin meren pinnan 
yläpuolelle kohoava Takuu sijaitsee Tyynenmeren lounais-
osassa, ja kuuluu Papua Uuden Guinean saariryhmään. Sen 
400 henkinen yhteisö on kulttuurisesti ainut laatuaan, ja 
asuttanut saarta yli tuhannen vuoden ajan. Ilman kauppoja, 
sähköä ja säännöllistä liikenneyhteyttä mantereelle Takuun 
asukkaat ovat eläneet pääosin eristyksissä ulkomaailmasta. 
Se on mahdollistanut heidän perinteidensä ja tasa-arvoisen 
elämäntapansa säilymisen, jossa kaikki resurssit jaetaan 
yhdenvertaisesti saaren asukkaiden kesken. 

On vain ajan kysymys, milloin Takuun asukkaat joutuvat 
jättämään kotinsa lopullisesti palaamatta koskaan takai-
sin. Meri uhkaa pyyhkiä unohduksiin kokonaisen pienen 
maailman vieden samalla mennessään sen asukkaiden  
elämäntavan ja heidän juurensa. Kun hallitus on köyhä ja 
sen keinot saaren auttamiseen rajalliset, Takuu jää oman 
onnensa nojaan.

Introduction by Hon. consul
General of new Zealand

Mr. dan colliander on
new Zealand’s immigration his-

tory, facts about national film 
industry and digital technology.

/
Alustus: Uuden-Seelannin 

konsuli Dan Colliander kertoo 
Uuden-Seelannin maahanmuu-

ton historiasta, elokuvateol-
lisuudesta ja digitaalisesta 

teknologiasta. 

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Elina Kostiainen



Seminars at SES auditorio Kino K-13
1st floor meeting room, Kanavakatu 12, Helsinki
Seminars in the language of their announcement/
Seminaarit pidetään niiden ilmoituskielillä.

Engagements in reception centres and nearby
This seminar presents a set of processes at Kallio reception cen-
tre, Helsinki, organised by Andrew Gryf Paterson, which invited cen-
tre residents to select online music videos to watch together with 
their fellows, and also on two occasions, locally in public. Other 
members of Helsinki’s refugee Hospitality club are invited to the 
seminar to share their activities with or for Helsinki-based refugees.

Matkojemme kuvakäsikirjoitus
Esittelijänä Sari Tuomaala, WSOY: Ville Tietäväinen ja näkymät-
tömät kädet-teoksen luominen. Vierailevina esittelijöinä JP Kal-
jonen, Mazdak nassir ja vieraita.
Taiteilijat ja (taiteelliset) elokuvantekijät esittelevät töitään ja 
projektejaan. Kuinka ne kehittyivät ensimmäisen idea ja lopullisen 
produktion välillä. Keskustelutilaisuus on luonteeltaan rento, ja 
sen aikana keskustellaan työstä ja matkakokemuksista ja jaetaan 
yleisön kanssa kokemuksia taiteen ja dokumenttien luomisesta 
sekä tutkimustyöstä. Session aikana puhutaan tavatuista ihmisistä, 
kerrotuista elämänkokemuksista ja nähdyistä tilanteista - ja kuinka 
ne vaikuttivat esittelijöiden omiin näkemyksiin. Esitysten jälkeen 
on aikaa katsojien kysymyksille.

The Impact of Multiple Identities on Art Processes
How do personal refugee or migration stories or those heard in the 
family impact on the way we experience art? Are some identities 
or roles imposed on us? The workshop will look into the concept 
of multiple identities and how they impact on the way artistic 
processes might be created by the artist or experienced from the 
spectator’s point of view. This will be looked into through partici-
pative methods. The workshop is aimed at anyone interested in 
the topic. In cooperation with British Council Helsinki

25.11, klo 17:00

25.11, klo 19:00

25.11, klo 21:00



26.11, klo 15:00 

26.11, klo 19:00

26.11, klo 21:00

Sarjakuvapaja sinulle!
Sarjakuvakeskus workshop: Mitä on rasismi ja suvaitsevaisuus, 
kuka on kuka? Tule ja kerro! Miten tehdään sarjakuvaa? Helposti!
non-stop-pajalla saa keskustella, oppia sarjakuvan perusteita ja 
tehdään omaa seinäsarjakuvaa. Seinäsarjakuva on nerokkaan yk-
sinkertainen menetelmää, jota käytetään paikalliseen kehitysvies-
tintään mm. Intiassa ja Afrikassa. Sarjakuva on matalakynnyksinen 
ja monipuolinen tapa niin lähestyä kuin käyttääkin. Et osaa piirtää 
sarjakuvaa? Tule ja todistan sinun olevan väärässä. Kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa ja meillä on käytössä monta kuvaa ja 
vielä ne sanatkin! Pajaan pääsee mukaan aina puolelta ja tasalta 
klo 15.00-18.00. Paikkoja ei voi varata etukäteen joten tule ajoissa!

People for Sale – Would You Buy?
OrtAid on Human trafficking in Moldova – presentation and 
discussion. Two viewpoints on trafficking: the consumer and the 
consumed. What causes people to make desperate choises and 
why others close their eyes? Anti-trafficking project of Orthodox 
church Aid from Finland calls people both in Moldova and Finland 
to wake up and see the reasons behind and consequences of this 
global phenomenon. Together we are searching for solutions to 
change the situation. (The presentation connects to one of the five 
parts of the film “Modern Slavery” shown same day at klo 17:00)

Tarua vai totta pakolaisista ja turvapaikanhakijoista?
Euroopan rajat vuotavat! Suomeen saapuu yhä enemmän turva-
paikanhakijoita! Suomen turvapaikkapolitiikka on liian löysää! 
Totta vai tarua? Tule kysymään ja keskustelemaan ajankohtaisis-
ta aiheista: Euroopan ja Suomen turvapaikkapolitiikasta, tilastois-
ta ja tämän hetken isoimmista haasteista. 
Tilaisuuden järjestää Pakolaisneuvonta ry.



Seminars in cooperation with HYY, at the Students’ Union House
Mechelininkatu 3, meeting room “Lokki”
All lectures in English.

The Gendering of Forced and Voluntary Migration
Although similar reasons make women and men to leave their regions 
of origin, there are many gendered aspects to this phenomenon. Wom-
en and men leave their countries of origin because of conflicts and pat-
terns of human rights violations, or they hope for a safer life and better 
opportunities elsewhere. Yet the conflicts are affecting women and 
men differently: due to their different postions in the society, women 
as a group may face different kinds of violations of their rights than 
men. Furthermore, the process of departure and flight contains differ-
ent kinds of risks and options for each. The presentation will focus on 
causes and consequences of forced migration from the perspective of 
female refugees, but it will also touch upon gendered aspects of vol-
untary migration – which lines are blurred. Eeva Nykänen, OTK (väit.), 
Faculty of Law, University of Turku

roma “culture clash”?
Interactions and perceptions between migrant roma and local roma 
communities in Helsinki: What kind of social networks are forged with-
in the migrant roma communities? Is there a sense of roma solidarity 
among and between the different roma groups? difference in lifestyle 
and worldviews: community oriented to individual oriented. Raluca 
Bianca Roman, International Masters in Economy, State and Society 
(IMESS), University College London/ University of Helsinki

Why People leave Their Homes – and Why do They Stay?
case studies from the anti-trafficking campaign in the republic 
of Moldova. Riina Nguyen, Project Manager of Ortaid – Orthodox 
Church Aid from Finland

27.11, klo 13:00

27.11, klo 14:15

27.11, klo 15:00

The Outsider
Why is it so difficult to know who is a refugee and who is not? Why is it 
so difficult for the refugee to know how to show his status? Insights into 
decision-making on international protection and the task of overcom-
ing vast gaps of culture, language and education. A journey through the 
burocratic pitfalls. Ida Staffans, lawyer, Pakolaisneuvonta ry.

27.11, klo 12:00



”All different all equal”
- Council of Europe -

Kuva: Merja Svensk

Maahanmuuttoyksikkö pakolaisen  
rinnalla kotoutumisen polulla:

Lähellä ihmistä, mukana arjessa, 
tiedolla, taidolla, tunteella.



Creating social impact
through research

and design thinking

MIND is a multidisciplinary
research group of Aalto University,
that aims at strategic innovations in 
product, services and social impact.

Check out our projects at
www.mindspace.fi



Film and stills credits:
Barcelona or Barsakh: Hank Levine, Hank Levine 
Films - Between 2 Fires: Gunnar Almér, Swedish Film 
Institute - Breaking Free in Hakunila: Jean Bitar, Bitar 
Films Oy - Ghosts: Saara Toivanen, Aalto University / 
ELO - Hotel Sahara: Nick Pastucha, Gebrueder Beetz 
Filmproduktion Berlin - Kaupunkilaisia:  Jussi Rant-
amäki, Elokuvayhtiö Oy AAMU Ab (stills by Nina Hauki) 
- Modern Slavery: Toril Simonson, Norwegian Film 
Institute - Pako: Saara Toivanen, Aalto University / ELO - 
State of Mind: Hans Stehling, Deutsche Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit GiZ  - There Once Was 
an Island: Lyn Collie, On The Level Productions / Takuu 
Films - Underground Londoners: Dagmar Diesner - Un-
known: Saara Toivanen, Aalto University / ELO - Yksin 
maailmassa: Harald Anskog, Axxell City - Zakia Did 
Stand Up: Shakiba Adil

All filmmakers, producers, speakers and consultants - 
and all volunteers who share their time and know-how 
to make the festival happen!  

For your kind support: Andrew Gryf Paterson, Clip Kino 
/ Aalto University - Dan Colliander, Honorary Consul-
ate of New Zealand - Erja Dammert, DocPoint - Hanna 
Klinger, British Council - Ian Bourgeot, Arkadia Oy - Ida 
Staffans - Ilkka Lehdonmäki, Maailman kuvalehti - Jarno 
Ekström, HSL - Juha Samola, AVEK - Kaisa Väkiparta, 
Pakolaisapu - Leena Närekangas, DocPoint - Mari Man-
ninen, Red Cross Finland - Marika Ikkala, Helsingin ylio-
piston ylioppilaskunta - Marja Mikkilä, FedEx Express 
- Merja Jokela, Kino Lokakuu - Mikaela Westerlund, 
Walhalla - Outi Vassinen, Fazer - Pernille Ishold, FedEx 
Express - Petri Heikola, trinket - Petri Koikkalainen, Sar-
jakuvakeskus - Petri Rostedt, Helsingin kulttuurikeskus 
- Pirjo-Honkasalo Brech, Goethe Institut - Reijo Kosti-
ainen, Metso - Riina Nguyen, OrtAid - Sari Tuomaala, 
WSOY - Sevgi Eker, Aalto University.

And last but not least very special thanks for your amaz-
ing help: Riitta Haapiainen, SES auditorio Kino K-13!

Ne-Rå
Neuvonta - Rådgivning

Students in social � eld offer

•     • Counselling and guidance 
      on benefi ts

   
             • Help with fi lling forms

• Discussion support in 
various life situations

When you don´t know
where to turn…

The service is free of charge and no reservation needed

 

Kolmas linja 12, 00530 Helsinki
p. + 358 46 850 9282
info@ne-ra.fi , www.ne-ra.fi 

Opening hours Mon-Thu  10.00-16.00, Fri closed

Creating social impact
through research

and design thinking

MIND is a multidisciplinary
research group of Aalto University,
that aims at strategic innovations in 
product, services and social impact.

Check out our projects at
www.mindspace.fi
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2   Tietoa ja taustaa ihmis kaupasta

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu – Ortaid on 
vuonna 2000 perustettu ortodoksinen kansa-
laisjärjestö. Järjestön tavoitteena on välittää 
humanitaarista apua sekä tehdä avustus- ja ke-
hitysyhteistyötä alueilla, joilla asuu ortodoksis-
ta väestöä. Suomessa järjestö pyrkii vahvista-
maan globaalia vastuuta maailmasta. 

Ortaid – Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu ry 
Korvatunturintie 2
00970 Helsinki 
www.ort.�/ortaid
ortaid@ort.�

Projektipäällikkö Riina Nguyen 
puh. 050-371 2762, riina.nguyen@ort.�

Projektikoordinaattori Outi Vasko
puh. 040-588 9647, outi.vasko@ort.�

Humanitaarisen avun koordinaattori 
Rainer Ressler
puh. 040-575 5349, rainer.ressler@ort.�

Lahjoitus- ja jäsenmaksutilit 
OP 548005-216435 ja Nordea 147030-254956
Keräystili OP 548005-223308
Keräyslupa ESLH-2007-09675/Tu-52

Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta. Myynnissä on 
eri ikäisiä, rotuisia ja sukupuolta olevia ihmisiä ja 
heidän ruumiinosiaan: edullista “tavaraa” työvoi-
maksi tai seksimarkkinoille. Erikoistarjouksesta 
voi löytää elimiä, kudoksia, adoptiolapsia ja hyviä 
puolisoja. 

Halvalla teetetty työ tekee elämästä helpom-
paa. Lomalla voi irrotella edullisesti itämaisessa 
hierontapaikassa ja oikuttelevan sisäelimen tilal-
le voi hankkia pimeiltä markkinoilta uuden. 

Tämä tiedotuslehti on Suomen Caritas ry:n ja 
Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry:n pa-
nos ihmiskaupan vastaiseen työhön. Lehden tuot-
tamiseen on saatu Ulkoasiainministeriön Kehitys-
yhteistyöosaston tiedotustukea. 

Tavoitteenamme on tuoda esille ihmiskauppa-
ongelman laajuus ja kuvata sitä eri näkökulmista. 
Ongelman tiedostaminen on tärkeää, sillä vain si-
ten ihmiskauppaan voidaan todella puuttua. 

Ihmiskaupan vastainen työ vaatii valtioiden ja 
kansalaisyhteiskuntien yhteistoimintaa. 

Jokainen voi kuitenkin omilla valinnoillaan vai-
kuttaa ihmiskaupan vähentämiseen, sillä niin kau-
an on kysyntää, kuin on tarjontaakin.

MAIJU VIRTANEN OUTI VASKO
projektisihteeri projektikoordinaattori
Suomen Caritas ry.  Ortodoksisen kirkon 
   ulkomaanapu Ortaid ry. 

Suomen Caritas on vuonna 1960 perustet-
tu katolinen kansalaisjärjestö, jonka tarkoi-
tuksena on tukea hädänalaisia ihmisiä Suo-
messa ja ulkomailla. Suomen Caritas kuuluu 
Caritas Internationaliin, joka on 198 valtios-
sa toimivan 162 Caritas-järjestön liitto ja sa-
malla yksi maailman suurimmista avustus-
järjestöistä. Caritaksen toimintaperiaatteita 
ovat ihmisarvon kunnioittaminen, rauhan 
rakentaminen ja vastuullisuus maapallon 
resurssien käytössä. 

Suomen Caritas ry 
Maneesikatu 2 a
00170 Helsinki
www.caritas.�
caritas@caritas.�
puh. (09) 135 7998

Lahjoitustili: Sampo 800012-70154504, 
viitenumero 2134.
Keräyslupa OKU 165A

Ensimmäistä Euroopan ihmiskaupan vastaista päivää vietettiin 18.10.2007.

Ihmiskauppaa kysynnän ja tarjonnan markkinoilla

PÄÄKIRJOITUS

HIV+ -tiedotuslehdestä 
tietoa maailman 
HIV- ja Aids-tilanteesta

Suomen Caritas 
julkaisi vuonna 2006 HIV+ 
-tiedotuslehden, joka löytyy 
nettisivulta www.caritas.�

Ort
Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu

Toimitus: Maila Berchtold, Jyrki Härkönen, 
Outi Vasko ja Maiju Virtanen
Ulkoasu ja taitto: Anne Tervahauta, 
Ateljee Kuvitella
Painopaikka: I-print Oy, Seinäjoki

Kannen kuvat: Caritas Liettua ja Helena Viherhaka

Tietoa ja taustaa ihmiskaupasta -lehti on saatavilla 
järjestöjen Internet-sivuilla. 

ihmis kaupasta
Tietoa ja taustaa
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Entä minkälaisia mielipiteitä haluat kuulla päättäjien suusta?

Tule mukaan kannustamaan kansanedustajia aktiivisiin toimiin 
oikeudenmukaisemman maailman puolesta!

Globbariverkostossa saat ajankohtaista tietoa kehitysmaista ja 
köyhyyden syistä. Saat myös ideoita, miten sinäkin voit vaikuttaa. 

totta vai tarua? 
 – päätä itse.

lue lisää ja tilaa uutiskirje:  www.globbarit.fi

Kehitysapu  
tekee vastaan- 

ottajista 
laiskureita!

Köyhyys johtuu  
kehitysmaiden omista 

ratkaisuista!

Kehitysyhteis- 
työllä on saatu  
paljon hyvää 

aikaan!

Maailman 
köyhyys 
voidaan 
poistaa!

Minulle riittää  
99,3 prosenttia!



lomakkeet esitteet flyerit 
julisteet lehtiöt kirjekuoret 
käyntikortit tarrat kansiot 

folderit mapit kortit mainoskortit 
muovitaskut digipainotuotteet 

ym. painotuotteet

meiltä mm.

Trinket Oy www.trinket.fi
Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki
Puh. 09 3509 0700

WSOY AdV

lue.wsoy.fi /sarjakuva

Näkymättömät kädet 
on merkittävä teos, 

jonka voi veikata 
asettuvan osaksi 
näiden vuosien 

taiteemme huippuja. 
- Heikki Jokinen, Helsingin Sanomat


