
DET ÄR UPP TILL DIG!
Filmen om Lundin Petroleum

Av Maj Wechselmann

I en ny brännande dokumentär berättar kron-
vittnen från Internationella krigsförbrytar-
domstolen i Haag om oljeexploateringen i Su-
dan och Etiopien - en direkt bidragande orsak
till etnisk rensning och urskillningslöst dödande
av civilbefolkning, tortyr, slavhandel och
fördrivningar. Filmen belyser effekterna av före-
tag som Lundin Oil/Petroleums verksamhet i
Sudan – mitt under brinnande inbördeskrig.

Vill du att dina pensionspengar investeras i fö-
retag som utreds för brott mot mänskliga rättig-
heter? Hur stort ansvar har egentligen utländ-
ska 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.

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

En kortversion av filmen kan ses på:
 http://www.abfplay.se/#NlIxuuoKR-pSIaFiVGFtZg

Folkets Bio

80 minuter



För första gången i historien har Internationella Brottmålsdomstolen i Haag utfär-
dat en häktningsorder mot en statschef för brott mot folkrätten - Sudans presi-
dent Omar al-Bashir.  Det är spännande att genom filmdokumentation följa hur
mord, svält och förföljelse tillsammans med rapporter från människorätts-
organisationer och FN-rapportörer så småningom leder till förundersökning om
folkrättsbrott mot Lundin Petroleum och häktningsordern mot Sudans president.
I vilken mån var Lundin Petroleum involverat i folkrättsbrott? Filmen försöker
reda ut den frågan.

Enligt tillgängliga källor och vittnesmål förekommer idag samma
övergrepp mot civilbefolkningen i Ogadenprovinsen i Etiopien
där Lundinföretaget African Oil med stöd av arméförband
prospekterar oljefyndigheter. Det var dit, de två nyligen fängs-
lade journalisterna, 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.

Martin Schibbye Johan Persson

Svensk inblandning i brott mot folkrätten i Sudan och Etiopien?

Dokumentärfilm om:

Distribueras av Folkets Bio

Filmbeställning:

Marie Öhgren
Telefon 040-12 08 82
Mobil 0734 - 17 65 63

Fax 040 –12 98 81
Epost marieo@folketsbio.se

Filmen levereras med en förfilm om händelseutvecklingen kring de i Etiopien fängslade journalisterna Martin
Schibbye och Johan Persson.

Förfilm:

Filmen kan beställas på TVIX-DISK eller DVD



Maj Wechselmann - en av Sveriges mest produktiva
dokumentärfilmare

Med den senaste filmen ”Det är upp till dig” har Maj Wechselmann släppt sin
drygt 60:e film. För bakgrundsmaterial till filmen se:
http://www.wechselmann.com/press

Berlins Filmfestival, Ekumeniska Juryns pris, LOs kulturpris, Olof Palme´s Memory Award,
Scherfig, Gelstedt och Kirks prisen, Danmark, Publikpriset på Grenzlands filmfestival,
Förenade Svenska Filmstudios Pris, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens fredspris;
Jan Myrdalsällskapets stora pris, Filmkritikernas pris för årets bästa film,m fl.

”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

Filmregissören Roy Andersson om Maj Wechselmann:

Produktionsgruppen Wechselmann AB
Sandhamnsgatan 19

115 40 Stockholm
tel: +4686622677 - 46704163930

maj.prod@telia.com

www.wechselmann.com/press  http://www.wechselmann.se

Se även Maj Wechselmanns film; ”En liten antirojalistisk film” på ABF
Play:
http://www.abfplay.se/#fMB7w9VBnnM-g9_CqxF0VA
Ett flertal av Maj Wechselmanns filmer har tilldelats priser och utmärkel-
ser:

Maj Wechselmann har nu i bokform med hjälp av filmens källmaterial ställt samman en övertygande berättelse
om Lundinbolagens ansvar för övergrepp mot civilbefolkningen. Materialet kommer tillsammans med filmen
att ställas till åklagarmyndighetens förfogande. Boken heter som filmen ”Det är upp till dig”. Kommer att ges
ut av Föreningen Ordfront i slutet av oktober. Den kan beställas från Ordfront eller från Produktionsgruppen
Wechselmann AB på adress nedan.

Ny bok om Sudan och Etiopien

Ett flertal av Maj Wechselmanns filmer har tilldelats priser och utmärkelser:


