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Dear Audience,

we are very happy to welcome you back for a four-day 
event of screenings and seminars! This year’s pro-
gramme features conventional topics as well as fresh 
viewpoints: freedom of speech and artistic expression, 
undocumented migrants, gay Palestinians undercover 
in Israel, modern witch hunts, unresolved war trauma 
clashing with popular media, as well as underground 
music culture in Iran or refugees in Science Fiction.
A photo exhibition and a multi-media show are presented 
in the cinema’s lobby.

Our festival addresses not only persons interested in 
film and politics, but simply everyone with an open mind 
or a passion for gaining new insights.

Enjoy the festival!

Hyvä yleisö, 

olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa teidät 
tervetulleiksi takaisin neljä päivää kestäville Helsinki Re-
fugee Film Festivaaleille! Tänä vuonna ohjelmistossa on 
perinteisiä teemoja ja tuoreita näkökulmia. Elokuvien ja 
seminaarien aiheita ovat mm. sananvapaus ja taiteellinen 
ilmaisu, paperittomat siirtolaiset, Israelissa piileskelevät 
palestiinalaiset seksuaalivähemmistöt, nykypäivän noi-
tavainot, underground musiikkikulttuuri Iranissa ja pako-
laiset tieteiskirjallisuudessa. Elokuvateatterin aulassa on 
lisäksi valokuva- ja multimedianäyttely.

Festivaalimme on suunnattu elokuvista ja siirtolaisky-
symyksistä kiinnostuneille sekä kaikille, jotka haluavat 
uusia näkökulmia yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Toivomme, että nautitte festivaaleista!

Elina Castrén
Head of Office
Pakolaisneuvonta ry

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

Seminars / Seminaarit
Old Arkadia International Bookshop, Pohjoinen Hesperiankatu 9, Helsinki
Film screenings & Exhibitions / Elokuvanäytökset ja Näyttelyt
SES auditorio Kino K-13, Kavanakatu 12, Helsinki

Seminars / Seminaarit: free entrance / ilmainen sisäänpääsy
Film screenings / Elokuvanäytökset: 3 €

Ticket sales open ½ hour before first screening.
No reservations, no reductions unless stated otherwise. CASH ONLY!
Nearest money withdrawal OTTO at K-Market Satamakatu 3

Lipunmyynti alkaa 30 minuuttia ennen ensimmäistä näytöstä.
Ei lippuvarauksia, ei alennuksia, ellei toisin mainita.
MAKSU AINOASTAAN KÄTEISELLÄ!
Lähin pankkiautomaatti sijaitsee osoitteessa Satamakatu 3, K-Marketin edessä.

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



Thursday 22.11 SEMINARS

Doctor Who? Science Fiction, War & Refugees

The Situation of Undocumented Migrants in Finland

Investigative Journalism in Russia today 

A Treasure box of Identities

Modern Witch Hunts

Underground Culture in Iran 

Thursday 22.11

OPENING NIGHT
The Interview – Charlotte Rohder Tvedt
Keys to My Home – Luna Shad
Filmmaker Luna Shad in attendance

The Price of Sex – Mimi Chakarova

Belvedere – Ahmed Imamović

>
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GENDER & SEXUAL IDENTITIES
Looking-Glass Bird – Jim Salvatierra
The Invisible Men – Yariv Mozer
Meimuna Mohamed Abdelahi, the protagonist of Looking 
Glass Bird, will be in attendance
Heseta ry members get 1 € discount on this programme slot 
(ID/membership card proof)

>

>

THEATRE AT THE CINEMA
The Container – Clare Bayley
This production is a co-operation between Digital Theatre 
and Amnesty International.

>

Imagining Emanuel – Thomas Østbye 
Dublin’s Trap – Bryan & Sean Carter

MODERN WITCH HUNTS
What I Used to Know –The Road to Ghana’s ‘Witch’ Camps
Zoe Young 
Red Fairy n the Holy Ghost – Balaka Ghosh

CLOSING NIGHT
Change of Residence – Christian Martínez Páez  
After Life – 4 Stories About Torture – Mervi Junkkonen
Introduction to the screening by Mr. Daniel Mora,>

A LIFETIME OF STORIES

Thursday 22.11

Europe’s Last Dictator – Mathew Charles
Discussion with Helsinki-based Belarus human rights activist 
Eva Neklyaeva, who is also interviewed in this film

What if a Story Was Made out of Snow?  – Kimmo Leed
We Wanted Workers, We Got People  – Đuro Gavran
Migratory Bird – Katja Lautamatti
Filmmaker Katja Lautamatti in attendance

>

>



DANCE THEATRE HURJARUUTH, Cable Factory 
www.hurjaruuth.fi    09 565 7250    Lippupalvelu
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8.11.2012–6.1.2013

Exhibitions will take place in the cinema’s 
lobby (during festival’s opening hours) / 
Näyttelyt elokuvateatterin aulassa (festi-
vaalin aukioloaikoina

Undocumented Lives
Exhibition by photo artist Katja Tähja
Valokuvataiteilja Katja Tähjän näyttely 

Asylum Diaries 2
JP Kaljonen
Finland 2011
Documentary / non-stop show 45’

Friday, 23.11.2012
18:30 – 19:00
JP Kaljonen gives an introduction to his 
work: video-installation “Asylum Diaries 
2”, which is on display in the SES Audito-
rio’s lobby during the festival /
JP Kaljonen esittelee työtään: video-
installaatio “Asylum Diaries 2”, joka on 
näytteillä SES Auditoriossa festivaalin 
aikana.





Venue: Old Arkadia International Bookshop,
Pohjoinen Hesperiankatu 9, Töölö, Helsinki
The seminars are free of charge, no registration necessary.
Language: English.
Coffee and green tea will be served for a small donation.

Doctor Who? Science Fiction, War & Refugees
Whereas Science Fiction literature has always dealt with serious 
political and social issues, films tend to be more entertaining, action-
laden and playful. But does this mean they’re also less thought pro-
voking? And are ‘real’ refugee films too much hard work to watch? 
Silke Brandt likes to discuss these and other questions with the 
audience.

The Situation of Undocumented Migrants in Finland
This discussion is focused on the right to health of undocumented 
migrants. Karoliina Heikinheimo, a lawyer from the Project for 
Undocumented Migrants, and a doctor from the Global Clinic are 
there to tell about the current situation of undocumented migrants in 
Finland. Global Clinic is run by volunteers in a secret location.
The Project for Undocumented Migrants is coordinated by the Refu-
gee Advice Centre. 

Investigative Journalism in Russia today 
Investigative journalist Oksana Chelysheva talks about her work 
concerning Russia and its politics: the lack of freedom of expression 
and of the press; and a series of new different laws which affect the 
LGBT community, volunteer workers as well as public meetings and 
demonstrations. Oksana can draw from years of experience also as 
a human rights activist and provides rare, detailed insights.

klo 18:00

13:00-14:00

14:00-15:00

Thursday 15.11

Thursday 22.11



Coffee break

A Treasure box of Identities
A British Council: Intercultural dialogue – workshop 
How do personal refugee or migration stories or those heard in the 
family impact the artist? Are some identities or roles imposed on 
us? The workshop will look into the concept of multiple identities 
and how they influence the way an artist might start a creative pro-
cess or how art can be experienced by the spectator. The workshop 
will involve participative methods.

Modern Witch Hunts
Witch hunts are still claiming victims in our times, among the coun-
tries affected are Ghana, Nigeria, Kenya and India. Many regions 
have independently run refugee camps for women and children 
persecuted or tortured on witchcraft accusations. 
Abel Sunday Ayodeji (AFAES ry) on the perception and reactions of 
the society to witchcraft in Nigeria and the roles of religion and tradi-
tion in this context. 
Ida Staffans talks about her work as a human rights lawyer and 
cases involving witchcraft in national refugee law.
Check also film programme “Modern Witch Hunts” at SES Auditorio, 
25.11.2012 at 17:00

Underground Culture in Iran 
Filmjournalist and video artist Luna Shad (France/USA) will discuss 
the possibilities and problems of artistic expression and Iranian 
independent culture with other Iranian filmmakers living abroad.
Check also film programme “Opening Night” at SES Auditorio, 
23.11.2012 at 17:00

15:00-15:30

15:30-16:30

16:30-18:00

18:00-19:00

>

>



The Interview
Charlotte Rohder Tvedt
Norway 2006
Documentary, 56’

The Norwegian Immigraion office UDI claims that 80 % of 
asylum seekers are lying about their backgrounds. This fact 
made experienced director Charlotte Røhder Tvedt wonder 
how decisions are made. 

Surprisingly, cameras have been al-
lowed behind the closed doors of UDI. 
Applicants are given only one chance 
to convince the authorities of their 
need of international protection. How 
do the attitudes of the officials affect 
their decision making process and 
the future of those seeking protec-
tion? And what happens afterwards? 
Interview is a realistic and thought-
provoking documentary. It enables the 
audience to follow all the confusion, 
frustration, disappointment and joy 
that asylum seekers experience. 

Norjan maahanmuuttovirasto, UDI, väittää, että 80 % turva-
paikanhakijoista valehtelee taustastaan. Tämä tieto sai ko-
keneen ohjaajan, Charlotte Røhder Tvedtin, ihmettelemään, 
miten päätökset tehdään.

Kamerat on päästetty Norjan maahanmuuttoviraston UDI:n 
tiloihin. Hakijoilla annetaan vain yksi mahdollisuus vakuuttaa 
viranomaiset siitä, että ovat kansainvälisen suojelun tarpees-
sa. Miten turvapaikkapuhuttelijoiden asenteet vaikuttavat 
näiden ihmisten tulevaisuuteen? Entä mitä puhuttelun jäl-
keen tapahtuu? Interview on realistinen ja ajatuksia herättä-
vä dokumentti, jossa katsoja pääsee seuraamaan turvapai-
kanhakijan hämmennystä.



Keys to My Home
Luna Shad

France 2012
Documentary 36’

Filmmaker Luna Shad in attendance
Ohjaaja Luna Shad paikalla

Delbar is a journalist who is forced to flee Iran when the 
attitudes towards reporters get harder. She - as many other 
journalists from Iran – seeks refuge in Turkey, from where she 
moves on to Paris. 

Luna Shad’s documentary poses the question whether a refu-
gee can still be a reporter – given different status and working 
conditions. Refugee journalists manage to establish and use 
surprisingly vast networks within Turkey and France. They are 
helping each other to continue working in their new countries 
of residence. This movie is about a sense of belonging that 
journalists have, where ever they may find themselves. 

Delbar on toimittaja, joka joutuu lähtemään pakoon Iranista, 
kun asenteet journalisteja kohtaan kovenevat. Delbar, kuten 
monet muut iranilaiset toimittajat, joutuu pakenemaan Turk-
kiin, mistä hän päätyy Pariisiin. 

Luna Shadin ohjaamassa dokumen-
tissa pohditaan, voiko pakolainen olla 
edelleen journalisti. Toimittajat löytävät 
yllättäviä tukiverkostoja niin Turkista 
kuin Ranskasta, jotka yrittävät tukea pa-
kolaisia työnsä jatkamisessa. Elokuva 
on osoitus toimittajien rajat ylittävästä 
yhteenkuuluvuuden tunteesta ja halusta 
olla toistensa tukena vaikeina aikoina. 

FIN texts and ENG translations: Nada Al Omair



The Price of Sex
Mimi Chakarova
USA 2010
Documentary, 72’

A harrowing account by photoartist and journalist Mimi 
Chakarova, who investigates into human trafficking and 
sexual slavery – a journey that will ultimately affect her own 
life, too. We get to know the stories of women from Albania 
and Moldova who went abroad for work in tourism and ended 
up being violated, sold into slavery and kept prisoner under 
horrifying conditions. Though the survivors share a similar 
fate, they’re coping with it in very different, individual ways 
– trauma, desperation or dark humour. And the filmmaker 
ensures that each woman can tell her story uninhibited by 
fear of being victimized or sensationalized. 

Often shooting undercover and 
at personal risk, Chakarova also 
travels to Turkey and Dubai, 
interviewing victims as well 
as – spectacularly – clients and 
ex-pimps. The film’s beautiful, 
calm pictures make an allur-
ing contrast to their gruesome 
content, pleasing and upsetting 
the viewer in equal terms and 
creating a wonderful work of art. 
This personal approach makes 
her film easily accessible to 
everyone.



Mimi Chakarova on valoku-
vataiteilija ja toimittaja, jonka 
riipaiseva selvitys ihmiskaupas-
ta ja seksiorjuudesta vie hänet 
matkalle, joka lopulta tulee vai-
kuttamaan myös hänen omaan 
elämäänsä. Tutustumme albania-
laisiin ja moldovalaisiin naisiin, 
jotka lähtivät ulkomaille töihin 
matkailualalle. Heidät raiskattiin, 
heidät myytiin orjiksi ja heidän 
pidettiin vankeina kamalissa 
olotiloissa. Vaikka selviytyjät 
jakavat samanlaisen kohtalon, 
heidän tapansa elää kokemusten 
kanssa on hyvin yksilöllinen. 
Filmintekijä varmistaa,
että jokainen nainen saa kertoa 
tarinansa vapaasti, ilman pelkoa 
sorretuksi tulemisesta tai tari-
noilla mässäilystä.

Chakarova kuvaa usein salaa 
ja ottaen riskejä. Hän matkustaa Turkkiin ja Dubaihin, 
haastatellen uhreja sekä -näyttävästi- myöskin asiakkaita 
ja entisiä parittajia. Elokuvan kauniit ja rauhalliset kuvat 
muodostavat järkyttävän ristiriidan todellisuuden kanssa. 
Henkilökohtainen lähestymistapa tekee elokuvasta hel-
posti lähestyttävän kaikille.

ENG text: Silke Brandt. FIN translation: Maarit Hara



Belvedere
Ahmed Imamović
Bosnia-Herzegovina 2010
Fiction, 90’

Fifteen years after the genocide 
of Srebrenica, Drazen lives in a 
refugee settlement with his mother 
and aunt. The older generation of 
survivors is still haunted by the 
past, maimed and poverty-strick-
en. But the young man has other 
ambitions: he is looking forward to 
move into the Big Brother House 
in Zagreb. War trauma and pop 
culture clash as Drazen accepts 
the “enemy’s” invitation – and 
back home an unresolved case of 
mass murder comes to a violent, 
tragic end …

Visually stunning yet tender, Belvedere does neither shy 
away from tragedy nor revel in suffering. It brings the two 
worlds together by shooting the BB House in colour, the 
refugee’s home in black & white – with the TV screen as the 
only exception. Highly recommended contemplation on the 
after-effects of war.

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Taina Vuokko



Ruveyda on täällä kuin kuka 
tahansa muu: yksinäinen leski, 
joka on menettänyt perheensä 
Bosnia-Hertsegovinan kansan-
murhissa. Viisitoista vuotta 
myöhemmin hänen suurin toi-
veensa on yhä löytää miehensä 
ja lapsensa jäännökset – ja 
saattaa ne kunnolliseen haudan 
lepoon. Niin kauan kuin tehtävä 
on täyttämättä, anteeksianto 
antaa odottaa itseään ja suru 
vartioi öisin vuoteen vierellä.

 Aikuisten synkkyyden rinnalla 
välkehtii kuitenkin riemuisam-
pia sävyjä. Lapset ja nuoret 
riuhtovat itseään irti vanhem-
piensa surun perinnöistä. 
Visuaalisesti vaikuttava elokuva 
valittiin ilmestymisvuonnaan 
Bosnia-Hertsegovinan Oscar-
ehdokkaaksi.



Europe’s Last Dictator
Mathew Charles
Great Britain 2011
Documentary, 55’

Eva Neklyaeva, Helsinki-based Belarus human 
rights activist who is also interviewed in this film, 
will attend the screening for a 30 minute discussion.

Eva Neklyaeva, joka on Helsingissä asuva 
valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti, osallistuu 
näytöksen yhteydessä 30 minuutin keskusteluun.

The energetic documentary centres 
around Irina Bogdanova, sister of presi-
dential candidate and  challenger to Alek-
sandr Lukanshenko in the 2010 elections, 
now living as a refugee in Britain. She 
tells about her ongoing struggle to free 
her brother Andrei Sannikov, who was 
almost beaten to death, abducted and 
imprisoned simply for his candidacy and 
claiming the ensuing vote to be rigged. 
Belarus citizens suffer from severe press 
censorship, no freedom of speech, crack-
down of peaceful demonstrations, impris-

onment without legal justification or trial, abductions, torture, 
murder by state forces. Part of the film is shot undercover in 
Belarus and shows first-hand the shocking scenes of police bru-
tality against innocent citizens – all in the very heart of Europe. 
Irina’s courageous path challenges the viewer to take a stand 
against Lukashenko’s dictatorship, to demand justice and free-
dom for its victims.

The film won best documentary at London Independent Film 
Festival 2012.

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Press Release



Euroopan viimeinen diktaattori 
tarjoaa harvinaisen mahdollisuu-
den kurkistaa huonosti tunnetun 
Valko-Venäjän rajojen sisäpuo-
lelle. Vangitun presidenttiehdok-
kaan Andrei Sannikovin siskon 
Irina Bogdanovan näkökulmasta 
kerrottu dokumentti hahmottelee 
maan opposition väkivaltaista 
hajottamista. Kyseessä on henki-
lökohtainen ja tunteellinen tarina, 
joka ei kuitenkaan käsittele aino-
astaan Sannikovin vapauttamista. 
Irina on päättäväinen ja aikoo 
tehdä kaikkensa suistaakseen 
Euroopan viimeisen diktaattorin 
vallasta. 

Suurin osa dokumentista on 
kuvattu salassa ja piirtää karua 
kuvaa yhdestä maailman median 
pahiten unohtamasta kolkasta.

Paras dokumentti: London Inde-
pendent Film Festival 2012.



What if a Story Was Made out of Snow? 
Kimmo Leed
Finland 2012
Documentary, 28’

We Wanted Workers, We Got People 
Đuro Gavran
Croatia 2011
Documentary, 28’

Kimmo Leed’s documentary focuses on the story crafting method 
developed by psychologist Kirsi Palonen. Palonen travels from Finland 
to Lebanon. With the help of storytelling, she takes the viewer to a jour-
ney into imagination. Children tell their stories about what they have 
seen and experienced: they are a good reminder of the fact that kids 
can have something very unique to say if you give them your time. 
This warmhearted and witty document has a lot more to offer than 
meets the eye. 

Kimmo Leedin dokumentin keskiössä on psykologi Kirsi Palosen 
kehittelemä sadutus menetelmä. Palonen matkaa Suomesta Libanoniin 
ja päästää katsojan kurkistamaan sadutuksen avulla lasten sielun-
elämään. Lapset sekä Suomessa että Libanonissa kertovat hänelle 
tarinoita näkemästään ja kokemastaan. Tarinat muistuttavat siitä, että 
myös lapsilla voi olla jotakin ainutlaatuista kerrottavaa, jos heitä kuun-
telee kiireen keskellä. Tämä lämminhenkinen ja oivaltava dokumentti 
antaa katsojalleen enemmän kuin ensi näkemältä osaisi odottaa.

How thin is the line between underpaid 
and slave work?
It’s long since the first Slovenian mi-
grants arrived in Croatia for construc-
tion site jobs, but only recently they 
became aware of the level of exploita-
tion and maltreatment they’ve been 
taking for granted. The film follows the 
migrants’ first steps towards self-em-
powerment, provides personal tales as 
well as a social overview. 

FIN text & ENG translation: Nada Al Omair

>



Migratory Bird
Katja Lautamatti

Finland/Lebanon 2012
Documentary, 24’

Filmmaker Katja Lautamatti in attendance
Ohjaaja Katja Lautamatti paikalla.

Rakennustyöläisen ja prostituoidun välillä ei ole suurta eroa. 
Näin meille kertoo europarlamentaarikko Jelko Kacin. Hän puhuu 
bosnialaisista duunareista, jotka ovat töissä slovakialaisilla raken-
nustyömailla. He tekevät työtään epäinhimillisissä olosuhteissa ja 
nimellisellä palkalla. Toisin kuin prostituutio, rakennustyömaiden 
ihmiskauppaa muistuttava toiminta on kuitenkin täysin laillista. 
Dokumentti esittelee rakennustyömaiden vaietun sorron ja antaa 
äänen työläisille sekä heidän puolustajilleen.

Lintu toiselta taivaalta seuraa hetken yhdeksänvuotiaan Estherin elämää Liba-
nonissa. Estherin vanhemmat ovat alun perin Nigeriasta ja elävät tällä hetkellä 
Lähi-idässä paperittomina. Katja Lautamatin ohjaus onnistuu hyvin vangitse-
maan siirtotyöläisten elämässä vallitsevan odottavan tunnelman. Elokuvassa 
vilisevät matkalaukut ja lentokoneet vihjailevat lähes mahdottoman tuntuis-
esta matkasta takaisin kotiin, kun siirtolaisten elämä välitilassa jatkuu. 

The viewer briefly follows the life of nine 
year old Esther who is currently living in 
Lebanon. Esther’s parents are originally 
from Nigeria, now living in the Middle 
East as undocumented migrants. In this 
film, Lautamatti successfully captures 
the sentiment of waiting that is cons-
tantly present in the lives of migrant 
workers. The suitcases and airplanes 
shown in the movie give hints of an 
almost impossible trip back home. 

Another line of narration is a billboard art project, pointedly contrast-
ing the workers’ living conditions with the luxury homes they built. 
The film’s editing provides objective interviews as well as stunningly 
beautiful, meditative shots of the workers on site, giving the viewer 
time to enjoy the pictures while contemplating their content.

ENG text: Silke Brandt. FIN text: Taina Vuokko

ENG text & FIN translation: Nada Al Omair



Gender & Sexual Identities

Looking-Glass Bird
Jim Salvatierra
Spain 2010
Documentary, 27’
One of the interviewees, Meimuna Mohamed, is a Sahrawi refugee and internationally acclaimed
actress. Thanks to the Länsi-saharan ystävät Suomessa, Meimuna will be present at the
screening, as will be the director, Jim Salvatierra.
Yksi haastateltavista, Meimuna Mohamed, on Sahrawi pakolainen ja kansainvälistä tunnustusta 
saanut näyttelijä. Kiitos Länsi-Saharan ystävien Suomessa, Meimuna on paikalla.
Ohjaaja Jim Salvatierra on myös paikalla.

A refugee camp in the Western 
Sahara, and a group of women 
talking about their active roles 
in life, future plans and identity 
concepts. They debate whether 
history and tradition necessarily 
means the same as religious-po-
litical rhetoric claims it to be and 
question the current role models 
for women. 
The filmmakers give their audi-
ence enough time to take in the 
– partly desolate, partly plain 

beautiful – surroundings, bring out the colours of the sun on sand, 
cloth and skin, follow the women’s tea-making rituals. Both intimate 
and respectful, the camera captures the protagonists’ personality, 
gives a vivid impression on their lives.

Pakolaisleiri Länsi-Saharassa, siellä ryhmä naisia keskustelee aktiivisis-
ta rooleistaan elämässä, tulevaisuuden suunnitelmista ja identiteettikä-
sitteistä. Hei väittelevät siitä, tarkoittavatko historia ja perinteet samaa 
kuin mitä uskonnollis-poliittinen retoriikka väittää sen olevan. He myös
kyseenalaistavat naisten nykyiset roolimallit.
Elokuvantekijät antavat yleisölleen tarpeeksi aikaa keskittyä autioon, 
mutta kauniiseen maisemaan. He tuovat esille auringon ja hiekan, kan-
kaan ja ihon moninaiset värit ja seuraavat naisten teen valmistus rituaa-
leja. Yhtä aikaa intiimisti ja kunnioittaen, kamera onnistuu vangitsemaan
päähenkilöiden persoonallisuuden ja antaa eloisan vaikutelman heidän 
elämistään.



The Invisible Men
Yariv Mozer

Israel/Netherlands 2012
Documentary, 60’

Gay Palestinians live in constant dan-
ger of being either killed by their own 
families or persecuted by Palestinian 
security forces. For many, the only 
chance of survival is escaping to Tel 
Aviv, where they can be openly gay 
- but now have to stay undercover, 
seek unregistered work and pretend 
to be Israelis. 
Director Yariv Mozer empathically 
tells the untold tales of three men: 
Louie, 32 years old, who has been 
hiding in Tel Aviv for 8 years; Abdu, 
24 years old, who was exposed as gay in Ramallah, accused of espionage 
and tortured; Faris, 23 years old, who escaped from the West Bank after an 
attempt on his life. The viewer comes to feel close to the protagonists in 
their struggle for freedom, safety and self-confidence - but also for retain-
ing their cultural roots and memories.  Perfectly paced and presenting 
excellent camera work, this film is a wonderfully warm-hearted and intelli-
gent insight into an almost unresolvable conflict. A must-see for everyone!

Homoseksuaalit palestiinalaiset elävät jatkuvassa vaarassa,
Palestiinan turvallisuusjoukkojen lisäksi heidän omat perheensä uhkaa-
vat heitä. Monille ainut mahdollisuus selvitä on pako Tel Aviviin, missä he 
voivat olla julkisesti homoja. Mutta siellä he joutuvat elämään maan alla, 
etsimään pimeää työtä ja teeskentelemään olevansa israelilaisia. 
Ohjaaja Yariv Mozer kertoo empaattisella tavalla kolmen miehen tarinat. 
32-vuotias Louie on piileskellyt Tel Avivissa 8 vuotta. 24-vuotias Abdu 
paljastettiin homoksi Ramallahissa. Hän joutui syytetyksi vakoilusta ja 
kidutuksen uhriksi. Heidän lisäksi dokumentissa esiintyy 23-vuotias Faris, 
joka pakeni Länsirannalta sen jälkeen, kun hänen henkeään oli uhattu. 
Katsoja pääsee seuraaman läheltä päähenkilöiden taistelua vapaudesta, 
turvallisuudesta ja itseluottamuksesta, mutta näkee myös heidän yritykset 
pitää kiinni kulttuuristaan, juuristaan ja muistoistaan.
Elokuvassa on täydellinen rytmi ja erinomainen kameratyöskentely. Invi-
sible Men on lämminhenkinen ja älykäs katsaus lähes ratkaisemattomaan 
konfliktiin ja elokuva, joka kaikkien tulisi ehdottomasti nähdä!

ENG text: Silke Brandt. FIN translation: Nada Al Omair



The Container
Clare Bayley
Great Britain 2009
Filmed stage play, 100’

The Container is an award winning stage play performed 
inside a fright container outside the Young Vic in London. 
As the first film festival ever, we are very happy to present 
this Digital Theatre / Amnesty International coproduction. 

A group of undocumented migrants from various cultural 
backgrounds is on the way to England, cramped together in a 
metal container. Each travels light, but with a baggage of per-
sonal trauma and history of suffering. Tension rides high and 
conflicts among the group quickly explode as each one of them 
is struggling to cling to his or her hopes, pride and integrity. 
As their stories unfold, they provide unobtrusive background 
information on real migrants’ fates for the audience. 

Filmed right among the actors 
and lit only by torches or natural 
light, this production robs the
viewers of their safety distance, 
making the protagonists’ emo-
tions palpable. Energetic and 
well- paced, the stage play is 
equally gripping and visually 
alluring, both social drama and a 
proper thriller.



The Container on palkittu 
näytelmä, jota esitetään Lon-
toossa, Young Vic- teatterin 
ulkopuolella olevan kontin 
sisällä. Olemme todella iloisia 
voidessamme ensimmäise-
nä filmifestivaalina esitellä 
teoksen The Container, joka 
on Digital Theatre ja Amnesty 
Internationalin yhteystuotanto. 

Ryhmä paperittomia siirtolaisia on pakkautunut ahtaasti me-
talliseen konttiin matkallaan Englantiin. Jokainen matkustaa 
kevyesti, mutta kantaen mukanaan henkilökohtaisia traumo-
jaan sekä kärsimystä täynnä olevaa historiaansa. Jännitteet 
kohoavat ja ryhmän keskuudessa syntyvät konfliktit räjäh-
tävät nopeasti kun jokainen yrittää pitää kiinni toiveistaan, 
ylpeydestään ja arvokkuudestaan. Heidän tarinoidensa ke-
hittyessä, yleisölle valkenee huomaamattomasti taustatietoa 
todellisten maahanmuuttajien kohtalosta.

Elokuva on kuvattu näyttelijöiden keskuudessa ja valona on 
vain soihtuja ja luonnonvaloa. Näiden elementtien vuoksi 
päähenkilöiden tunteet muodostuvat käsin kosketeltaviksi. 
Energinen ja hyvin vauhdikas näytelmä on mukaansatem-
paava ja visuaalisesti houkutteleva. Elokuva on sekä sosiaa-
lista draamaa että kunnon trilleri.

ENG text: Silke Brandt. FIN translation: Maarit Hara



Imagining Emanuel
Thomas Østbye
Norway 2011
Documentary, 52’

An artistic and innovative study of who we are and what 
made us becoming this person.
Are we the colour of our skin, the name in our passport, the 
kind of clothes we wear? Emanuel came from Liberia to Nor-
way as a stowaway and applied for refugee status. Grotesque 
twists of bureaucracy see him ending up living homeless as 
an undocumented migrant. Without legal documents or proof 
of evidence, is Emanuel suddenly without personal identity?
This witty and thought provoking documentary was screened 
at the New York MoMa earlier this year.

Taiteellinen ja innovatiivinen tutkimus siitä, 
keitä me olemme ja mikä teki meistä 
sellaisia kuin olemme.
Määrääkö ihonvärimme, nimemme pas-
sissamme, tai se millaisia  vaatteita käy-
tämme sen keitä me olemme? Emanuel 
saapui Liberiasta Norjaan salamatkusta-
jana ja haki turvapaikkaa. Groteskien
byrokraattisten käänteiden takia Ema-
nuel kuitenkin päätyi kodittomaksi ja 
paperittomaksi siirtolaiseksi. Ilman vi-
rallisia dokumentteja tai todisteita, onko 
Emanuel yhtäkkiä ilman henkilökohtaista 
identiteettiä?
Tämä nokkela ja ajatuksia herättä-
vä dokumentti näytettiin New Yorkin 
MoMA:ssa aiemmin tänä vuonna.



Dublin’s Trap 
Bryan & Sean Carter

Belgium 2011
Documentary, 52’

We have been reading about the 
plight of refugees in Greece for more 
than two years, but what is it really 
like to be out on the streets, helpless 
and homeless? What is the level of 
self-help, community work, social 
services? Bryan and Sean Carter take 
us right into the centre, among refu-
gees and migrants existing in limbo, 
attacked by local fascist gangs and 
fearing discovery by the authorities. 
As we witness chaos and violence 
becoming the everyday life of people 
already traumatized by war and pov-
erty, the humanitarian drama behind 
the media coverage finally hits home.

Olemme lukeneet pakolaisten ahdingosta Kreikassa jo yli kak-
si vuotta, mutta millaista on oikeasti elää kaduilla avuttomana 
ja kodittomana? Miten omatoimisuus, ihmisten halu auttaa 
sekä yhteiskunnalliset palvelut näyttäytyvät? Bryan ja Sean 
Carter vievät meidät keskelle sitä kaaosta, jossa pakolaiset ja
maahanmuuttajat elävät viranomaisille kiinnijäämisen pelossa 
sekä paikallisten fasististen ryhmien hyökkäysten kohteena.

ENG text: Silke Brandt. FIN translation: Maarit Hara



What I Used to Know – The Road to Ghana’s ‘Witch’ Camps
Zoe Young
Ghana 2011
Documentary, 30’

Commissioned by the Southern Sector 
Youth and Women’s Empowerment 
Network (SOSYWEN) and directed by 
filmmaker Zoe Young, this documen-
tary shows life in a Ghanaian refugee 
camp for women who were attacked 
and brutalised by family members or 
neighbours who believed them to be 
witches. We not only hear the victims’ 
accounts, but also learn about new 
education concepts and community-
based projects by women and female 
advocates.

”Southern Sector Youth and Women’s Empowerment Network 
(SOSYWEN) ” - yhteisön toimeksiantama ja elokuvantekijä Zoe 
Young:in ohjaama dokumentti, joka kuvaa elämää naisten pako-
laisleirillä. Ghanalaisella pakolaisleirillä asuu naisia, jotka ovat 
joutuneet väkivaltaisten hyökkäysten kohteiksi perheenjäsen-
tensä tai naapuriensa toimesta, jotka uskoivat heidän olevan 
noitia. Me emme vain kuule uhrien tarinoita, mutta opimme 
myös naisten ja heidän puolestapuhujiensa uusista oppimis-
malleista ja yhteisöllisistä hankkeista.

Red Fairy n the Holy Ghost
Balaka Ghosh
India 2011
Documentary, 53’

In the opening scene of Red Fairy n the Holy Ghost, the man is 
matter-of-fact. “I believe she is a witch, so I cut off her head.” He 
has a machete in one hand, and in the other a tuft of hair from 
the severed head that’s hanging from his back. This shocking 
image reveals how dangerous an accusation of witchcraft is for 

>



Red Fairy n the Holy Ghost- elokuvan alkukohtauksessa oleva 
mies sanoo tyynesti: ”Uskoin hänen olevan noita, joten leikkasin 
hänen päänsä irti.” Mies pitelee viidakkoveistä yhdessä kädessä 
ja hänen toisesta kädestä pilkottaa hiustupsu, josta irti leikattu 
pää roikkuu hänen olkansa yli. Tämä järkyttävä kuva paljastaa,
kuinka vaarallisia Intian maaseudun naisille on tulla syytetyksi 
noituudesta. Chhutni Mahtain, josta elokuva kertoo, on ensim-
mäinen joka taistelee näitä nöyryytyksiä ja ihmisoikeusloukka-
uksia vastaan julkisesti. Hänen asuinalueellansa sanotaan olleen 
yli 300 naista jotka murhattiin noitina vuosina 1991-1995. Naisia 
saatetaan syyttää maatilkun tai omaisuuden ottamisesta, tai sek-
suaalisen lähestymisen torjumisesta. Paikalliset johtajat ja poliisi 
kiistävät väitteet ja jättävät rikol-
liset rankaisematta. Elokuvante-
kijät ovat paikalla todistamassa 
naisen kohtaamista kyläpäällikön 
ja poppamiehen kanssa koskien 
naisten moraalitonta käyttäy-
tymistä. Kaikki kylän miehet 
nousevat seisomaan huutaen: 
”Tapetaan hänet! Nyt!” Peloittelu 
ja jännitys välittyy käsinkoske-
teltavana kannettavan kameran 
lähikuvissa.

women in rural India. The first to publicly fight back against this 
humiliation and human rights violations is Chhutni Mahtain, the 
subject of this film. In the district where she lives, more than 300 
women were said to be murdered as witches 1991 - 1995. Poten-
tial victims might be accused of having taken land or property or 
refused a sexual advance. Local leaders and police deny the al-
legations and allow perpetrators to go unpunished. The filmmakers 
are there to capture a woman as she confronts a village chief and a 
witch doctor about their immoral behavior. All the men in the village 
stand up and shout, “Let’s kill her! Now!” The intimidation and ten-
sion is made palpable by the close-up handheld camera work.

ENG text: Silke Brandt
& IDFA (Red Fairy).
FIN translation: Maarit Hara



Change of Residence
Christian Martínez Páez
Chile 2012
Documentary, 21’
Introduction by Mr. Daniel Mora,
Consul at the Embassy of Chile to Finland
Alustus: Chilen konsuli Daniel Mora

Change of Residence tells the story of a small group 
of migrants from Haiti who decide to move to Chile 
and start a new life there. The Haitians try to adapt to 
the Chilean society by learning the language, playing 
football and hosting a radio program. This document 
that is accompanied by rhythmical music follows the 
journey of these warmhearted Haitians towards a bet-
ter life without forgetting where they come from.

Tämä on tarina haitilaisista maahanmuuttajista, jotka 
päättävät muuttaa Chileen ja aloittaa siellä uuden elä-
män. Haitilaiset yrittävät sopeutua chileläiseen yhteis-
kuntaan opettelemalla kieltä, pelaamalla jalkapalloa 
ja pitämällä radio-ohjelmaa. Dokumentissa seurataan 
rytmikkään musiikin saattelemana sympaattisten 
haitilaisten matkaa kohti parempaa elämää.

FIN texts and ENG translations: Nada Al Omair



After Life – 4 Stories About Torture
Mervi Junkkonen

Finland 2011
Documentary, 58’

After Life tells the stories of four men 
who survived torture. They are now 
living in Finland, but the memories of 
torture won’t leave them. Nightmares 
and anxiety are everyday life for the 
victims, but in the midst of the suffer-
ing there are some glimpses of hope. 

After Life is an intimate and memo-
rable visual experience - more than 
you may expect from a documentary. 
Director Mervi Junkkonen boldly 
employs fresh camera angles to add 
her very own personal touch to the 
movie. She succeeds in making this 
difficult theme approachable without 
conveying a sense of voyeurism.

After Life kertoo neljän kidutuksesta 
selvinneen miehen tarinat. Miehet asu-
vat nyt Suomessa, mutta kidutuksen 
jättämät jäljet eivät päästä otteestaan. 
Painajaiset ja ahdistus ovat arkipäi-
vää, mutta kärsimyksen keskellä on 
paikoittaisia ilonpilkahduksia.

Ohjaaja Mervi Junkkonen uskaltautuu käyttämään rohkeasti uuden-
laisia, iholle tulevia kuvakulmia. Tämän ansiosta After Life on in-
tiimi ja mieleenpainuva visuaalinen kokemus, mitä ei dokumentilta 
välttämättä osaisi odottaa. Tämä rankka aihepiiri muuttuu Junkko-
sen ohjauksessa lähestyttäväksi ilman tirkistelyn tunnetta.



”All different all equal”
- Council of Europe -

Kuva: Merja Svensk

Maahanmuuttoyksikkö pakolaisen  
rinnalla kotoutumisen polulla:

Lähellä ihmistä, mukana arjessa, 
tiedolla, taidolla, tunteella.
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All filmmakers, producers, speakers and consultants - and all volunteers who shared 
their energy and time to make the festival happen!  
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– What I Used to Know -  The Road to Ghana’s ‘Witch’ Camps: SOSYWEN – What if a 
Story Was Made out of Snow?: Mouka Filmi Oy



Organizer / Järjestäjä:
Pakolaisneuvonta ry /
Refugee Advice Centre /
Flyktingrådgivningen rf 

Festival director/
Festivaalin johtaja: Silke Brandt
Initiator / Initiaattori: Kaisa Heikkinen
Assistant / Avustaja: Nada Al Omair
Catalogue editing/ Ohjelmaluettelon editointi:
Anu Koikkalainen, Silke Brandt

Graphic design / Ulkoasu: Stefania Passera
Cover picture / Kuva: Ville Tietäväinen -
from his book / kirjasta
“Näkymättömät kädet” (WSOY)
Festival logo and banner / Festivaalin logo
ja banneri: Pasi Nurmi

Contacts / Yhteystiedot:
Helsinki Refugee Film Festival
c/o Pakolaisneuvonta ry /
Refugee Advice Centre
Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki 
Tel. / puh. +345 (0)75 7575 100
silke.brandt@pakolaisneuvonta.fi

helsinkirefugeefilmfestival.wordpress.com
www.pakolaisneuvonta.fi

Our sponsors

KINO LOKAKUU  
VENÄLÄISEN ELOKUVAN FESTIVAALI 

Our cooperation
partners

Media
cooperation

Embassy of Chile
to Finland

Länsi-Saharan
Ystävät Suomessa ry



HRFF

POLITICA
LENS

YHTEISKUNNALLISEN 
ELOKUVAN & 
TAITEEN FESTIVAALI

FILM & MEDIA ART 
FESTIVAL

HELSINKI 
28.11.–2.12.2012 LENSPOLITICA.NET



Keskellä ylimielistä, kaiken dominoivaa
monikansallista rahan kulttuurin maailmaa

ihmisellä on oltava tietoa ja sivistystä.
Painavia sanoja, ajateltuja aiheita, toivoa.

Unelmia paremmasta maailmasta
Mustaa valkoisella. Hyvä kirja
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Elämän etsijöille
ja haaksirikkoisille

aitoja asioita,
ei kangastusta
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Ateneumin kirjakauppa • Kiasma-kauppa
Kaapelin kauppa, Kaapelitehdas • Tiedekulma, Aleksanterinkatu 7
Kirjakauppa Rosebud, Mariankatu 21 • Kurvin kirja, Hämeentie 48

Korjaamo Shop, Töölönkatu 51 • Kolmen sepän kirjakauppa, Kaivopiha
Rosebud Kauppatori, Katariinankatu 1 • Rosebud Kuopio, Kauppakatu 12 

Saat kaikki Into-kirjat meiltä kuten 
muistakin kunniallisista kirjakaupoista.



– toimintaa paremman maailman puolesta

Tule Globbareihin – tarjotaan yhdessä päättäjille ratkaisuja 
visaisiin kysymyksiin kehitysmaista, ilmastonmuutoksesta ja  
oikeudenmukaisesta maailmasta.
Maailmanparannus ei vaadi ihmetekoja. Tutustu toimintaan  
osoitteessa www.globbarit.fi ja tilaa uutiskirje, niin saat tuoreita 
maailmanparannusvinkkejä sähköpostiisi pari kertaa kuussa.
Voit seurata meitä myös facebookissa: 
www.facebook.com/globbarit
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Trinket Oy www.trinket.fi
Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki
Puh. 09 3509 0700

WSOY ADV

Theatre is 
now ready to 
download

Digital Theatre screen Clare Bayley’s  
The Container at Helsinki Refugee Film Festival 
Saturday 24 November at 21:00.  
See inside for details.

View our other productions at 
www.digitaltheatre.com


