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Hur ser Framtiden ut 
efter presidentvalet i USA? 

Det är Vi som avgör. 

Permanenta
militärbaser i Irak?

Elektroniska
röstmaskiner?

Riksrätt 
mot Bush?

Riskera livet
för Iraks folk?

mer information: 
info@gandhitoday.org

Dahr Jamail

8 Stories of 

American Dissent

modet att välja
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Jag står inte här för att förändra världen.
Jag står här för att världen inte ska förändra mig.

A.J. Muste (1885-1967)
om sin dagliga ljusvaka utanför Vita Huset

Möt några av de Ljus som vågat och orkar Lysa upp  
den Mörka Tiden under president George W. Bush.

Slottsbiografen - lördag 8 november

STEALING AMERICA: VOTE BY VOTE
Producer: Oscar nominated, Emmy Award-winning
Dorothy Fadiman (69 minutes)

“Man kan stjäla ett land teknologiskt - genom elektroniska röstmaskiner. 
Man kan också stjäla ett land psykologiskt - genom att intala folk att deras röstsedel saknar betydelse.”

A LETTER TO THE PRIME MINISTER -
JO WILDING’S Diary from Iraq (71 minutes)
Producer: Julia Guest,
documentary film-maker for the past
ten years in the Middle East

“Tony Blair och George Bush.
Jag vet hur det ser ut när ni förstör människor så pass att de inte längre har något kvar att förlora.
Jag vet hur det ser ut när en operation utförs utan någon  bedövning, eftersom sjukhusen är bombade
eller beskjuts av krypskyttar och staden är under belägring och ingen hjälp kan nå fram.
Det är ett Brott. Och det är en Skam för oss alla.”

FINDING OUR VOICES: STORIES OF AMERICAN DISSENT
Narrated by Actor Martin Sheen (70 minutes)
Producer: Holly Barden Stadtler

“Min son dog när han som brandman försökte rädda liv den 11 september. Det vore en styggelse att 
använda hans död som förevändning att döda ännu fler.  Vi måste ta vårt land tillbaka. 
Demokrati är ingen tittarunderhållning.”
- ADELE WELTY, en av de åtta amerikaner som porträtteras i dokumentären
om den pågående rättvisekampen i USA. Belönad som Bästa Politiska Dokumentär
vid Action on Film Festival International, Old Pasadena, Kalifornien.

THE BASES ARE LOADED -
Will the U.S. ever leave Iraq?
Producer: Alternate Focus (28 minutes)

“Vilka är chanserna att befälhavare vid de amerikanska megastora militärbaserna i Irak
en dag säger: ‘Okej, nu är vi klara. Här är nycklarna. Njut av swimmingpoolen, 
biograferna, luftkonditioneringen.’ Det kommer aldrig att hända. Detta är baser för miljontals dollar.
Permanenta baser som byggts för generationer framåt.”
- Journalisten DAHR JAMAIL.
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kl. 13 - 19, fri entré!


