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Det är upp till dig!

En omskakande historia där övergrepp på civilbefolkningen 
blir till mycket lönsamma affärer 
för svenska aktieägare och pensionsfonder

Kronvittnen från Internationella 
krigsförbrytardomstolen i Haag 
berättar om oljeexploateringen 
i Sudan och Etiopien – en direkt 
bidragande orsak till etnisk rensning 
och urskillningslöst dödande av 
civilbefolkning, tortyr, slavhandel 
och fördrivningar. Filmen belyser 
effekterna av företag som Lundin Oil/
Petroleums verksamhet i Sudan – mitt 
under brinnande inbördeskrig.

Vill du att dina pensionspengar 
investeras i företag som utreds för 
brott mot mänskliga rättigheter? Hur 
stort ansvar har egentligen utländska 
företag och deras investerare i Afrikas 
längsta inbördeskrig, med 2 miljoner 
döda och 4 miljoner på flykt? Vi har 
intervjuat några av Sveriges största 
investerare, Nordea, SPP, Folksam och 
Svenska Kyrkan.

www.wechselmann.com/press   www.folketsbio.se

Förfilm, 19 min.

Martin och Johan

En film om hur 
man förvandlar 
två journalister 
till terrorister



För första gången i historien har Internationella Brott-
målsdomstolen i Haag utfärdat en häktningsorder mot 
en statschef för brott mot folkrätten – Sudans president
Omar al-Bashir. Det är spännande att genom film-
dokumentation följa hur mord, svält och förföljelse 
tillsammans med rapporter från människorättsorga-
nisationer och FN-rapportörer så småningom leder till 
förundersökning om folkrättsbrott mot Lundin Petro-
leum och häktningsordern mot Sudans president.

I vilken mån var Lundin Petroleum involverat i folk-
rättsbrott? Filmen försöker reda ut den frågan.

Dokumentärfilm om svensk inblandning 
i brott mot folkrätten i Sudan och Etiopien?
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Enligt tillgängliga källor och vittnesmål förekommer 
idag samma övergrepp mot civilbefolkningen i Oga-
denprovinsen i Etiopien där Lundinföretaget African 
Oil med stöd av arméförband prospekterar oljefyndig-
heter. Det var dit, de två nyligen fängslade journalis-
terna, Johan Persson och Martin Schibbye var på väg, 
för att kartlägga Lundins verksamhet, då de greps.

Filmen har tillförts ett aktuellt avsnitt om bakgrunden 
till deras gripande.

Ett flertal av Maj Wechselmanns filmer har tilldelats 
priser och utmärkelser:
Berlins Filmfestival, Ekumeniska Juryns pris, 
LOs kulturpris, Olof Palme ś Memory Award, Scherfig, 
Gelstedt och Kirks prisen, Danmark, Publikpriset på 
Grenzlands filmfestival, Förenade Svenska Filmstu-
dios Pris, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 
fredspris, Jan Myrdalsällskapets stora pris, Film-
kritikernas pris för årets bästa film,m fl.

Maj Wechselmann är en av Sveriges mest produktiva dokumentärfilmare. Med 
den senaste filmen Det är upp till dig har Maj Wechselmann släppt sin drygt 
60:e film. 
 
Filmregissören Roy Andersson om Maj Wechselmann: 
”Det händer ofta att jag av medierna får frågan om vilken svensk film jag tycker 
har varit årets eller till och med årtiondets bästa. Jag har då svarat att jag inte vill 
utnämna någon film som den bästa men att jag kan säga vilken film jag anser 
vara den viktigaste och mest angelägna. Det är den knappt trettio minuter långa 
dokumentären Agent Orange av filmskaparen Maj Wechselmann.
 Inte bara Agent Orange utan så gott som hela Maj Wechselmanns produktion 
ser jag som en oförtröttlig kamp mot skamlösheten. Hennes sanningssökande 
och avslöjanden på en mängd områden har gjort många skamlösa personer 
välförtjänt ärelösa. Det är en ärofull gärning om något!”
– Roy Andersson 


