
PINK SARIS
en film av kim longinotto

Den internationellt uppmärksammade
och mångfaldigt prisbelönta brittiska
dokumentärfilmaren Kim Longinotto
skildrar det omvälvande arbetet som
dessa orädda kvinnor utför.

Filmen är samtidigt ett porträtt av
Sampat Pal som själv blev bortgift vid
tolv års ålder och som mot alla odds
kämpat sig till den ställning hon har
idag.

Kvinnorna söker upp Sumpat Pal för
att få hjälp när de hamnat i förtvivlade
situationer där självmord framstår som
den enda andra utvägen. Med sin utta-
lade misstro mot allt vad religion och
tradition heter, framstår Sumpat Pal
och hennes medarbetare som en
blandning mellan ett medborgargarde
och en grupp förnumstiga tanter när de
råder och vägleder.

Sampat Pal lever i ett efter indiska
mått, mycket okonventionellt förhål-
lande med en man från en högre kast.
Hon beskriver gärna sig själv i stora
ord som ”Jag är kvinnornas Messias”,
men filmen porträtterar en komplex
människa märkt av livets umbäranden.
Med sitt modiga och kompromisslösa
arbete lyckas hon skänka självkänsla
och hopp till några av samhällets mest
utsatta människor.

II  ssiinnaa  rroossaa  ssaarriiss  ggåårr  ddee  ffrraamm..  KKvviinnnnoorrnnaa  ii  ””ddeett  rroossaa  ggäännggeett””  ssoomm  mmeedd
ssiinn  kkaarriissmmaattiisskkaa  lleeddaarree  SSaammppaatt  PPaall  DDeevvii  ii  ssppeettsseenn  kkäämmppaarr  fföörr  kkvviinn--
nnoorrnnaa  ffrråånn  ddee  aallllrraa  llääggssttaa  kkaasstteenn  ii  IInnddiieenn..  

””IIff  yyoouu’’rree  sshhyy,,  yyoouu’’llll  ddiiee””  äärr  eenn  aavv  lleeddssttjjäärrnnoorrnnaa  fföörr  kkvviinnnnoorrnnaa
ssoomm  ddrraarr  ssttoorr  uuppppmmäärrkkssaammhheett  ttiillll  ssiigg  nnäärr  ddee  llöösseerr  kkoonnfflliikktteerr  fföörr  ööppppeenn
rriiddåå,,  ppåå  ggaattoorr  oocchh  ttoorrgg,,  mmeedd  aallllmmäännhheetteenn  ssoomm  vviittttnnee..  

KKiimm  LLoonnggiinnoottttoo är en av Englands främsta dokumentärfilmare. Gemensamt
för hennes filmer är att de handlar om utsatta människor, företrädelsevis kvinnor
och barn, som kämpar mot konvention och auktoritet, för att förbättra sina egna
villkor. I filmerna finns inga berättarröster eller tolkningar, de låter åskådaren själv
bli vittne till viktiga berättelser från den värld vi lever i.

2010 PINK SARIS
2008 ROUGH AUNTIES
2007 HÅLL MIG HÅRT, LÅT MIG GÅ 
2005 SISTERS IN LAW 
2002 THE DAY I WILL NEVER FORGET 
2001 RUNAWAY 
2000 GAEA GIRLS 
1998 DIVORCE IRANIAN STYLE 
1996 ROCK WIVES 

1995 SHINJUKU BOYS 
1993 DREAM GIRLS 
1992 THE GOOD WIFE OF TOKYO 
1990 HIDDEN FACES 
1989 EAT THE KIMONO 
1982 UNDERAGE 
1978 THEATRE GIRLS 
1976 PRIDE OF PLACE 

Medverkande SAMPAT PAL DEVI, 
RENU DEVI, NIRANJAN PAL
REKHA PASWAN
SHIV DEVI PATEL
RAMPATAREE YADAV

Regi & foto KIM LONGINOTTO
Producenter AMBER LATIFF

GIRJASHANKAR VOHRA
Produktion VIXEN FILMS©

Originalmusik MIDIVAL PUNDITZ
Klippning OLLIE HUDDLESTON
Språk HINDI
Översättning MARIANNE MARTY
Inspelad i UTTAR PRADESH, INDIEN
Land & år STORBRITANNIEN 2010
Längd & format 96 MINUTER, DIGITAL
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