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Angående filmen ’Stolen’ og Violeta Ayalas deltakelse i festivaljury 
 
Vi viser til samtale mellom deg og nestleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Sigrun Espe, 
fredag 11. juni angående filmen ’Stolen’ som skal vises på Kortfilmfestivalen i Grimstad, 17. 
og 19. juni.  
 
Vi ble overrasket over at filmen skulle vises i Norge, og registrerer med vantro at filmskaper 
Violeta Ayala skal sitte i én av festivalens juryer. Tatt i betraktning de alvorlige journalistiske 
feilgrep og uetiske avgjørelser som er gjort i produksjonen av filmen, ber vi om at Ayala 
fjernes fra juryen og at filmen taes av plakaten.  
 
’Stolen’ er mildt sagt en svært kontroversiell film. Ikke bare på grunn av innholdet, men også 
på grunn måten filmen er laget på, samt måten påstandene i filmen har blitt benyttet på i 
etterkant. Filmen inneholder faktiske feil og undertekstene skal flere ganger være direkte 
feiloversatt. Vi mener filmskaperne bevisst driver manipulasjon av sitt materiale, og holder 
publikum for narr. 
 
Den knusende kritikken er oppsummert av vår australske søsterorganisasjon i dokumentet 
”Critique of Stolen – A report on the questionable methods and unethical practices from pre to 
post production used in the making of Stolen a documentary directed by Violeta Ayala and 
Dan Fallshaw produced by Tom Zubrycki”: http://awsa.org.au/wp-
content/uploads/2009/08/critique-of-stolen-ii.pdf. Det samme dokumentet ble oversendt fra 
filmregissør Jon Jerstad til deg 11. juni. Jerstad er selv i ferd med å lage en dokumentarfilm 
fra flyktningleirene i Algerie.  
 
Det helt riktig at det finnes rasisme overfor den svarte befolkningen i Nord-Vest-Afrika. Det 
er også riktig å holde myndighetene i flyktningleirene, og Algerie som asylland, ansvarlig for 
å bevare og forsvare menneskerettighetene blant flyktningene i leirene.  
 
Mulig diskriminering av svarte blant saharawier i flyktningleirene, er et tema som generelt er 
svært lite forsket på eller skrevet om. At filmen tar for seg et så vanskelig tema er i seg selv 
prisverdig. Det er også sunt å ha en debatt rundt Polisario, både hvordan de administrerer 
leirene og om hvorvidt deres strategier er de mest effektive for at saharawiene får innfridd sin 
legitime rett til selvbestemmelse og frihet fra okkupasjon. Støttekomiteen for Vest-Sahara har 
selv tatt opp menneskerettighetssituasjonen i flyktningleirene med Polisario, med hell.  
 
Vi finner imidlertid at problemet med rasisme er svært begrenset, og på ingen måte slik det er 
presentert i dokumentarfilmen.  



 
Vi mener filmen utgjør alvorlig overgrep mot de personene som medvirker i filmen, og mot 
det saharawiske folk. Filmens manglende journalistiske kvaliteter har med rette skapt bråk. 
Påstandene i filmen førte til at Screen Australia (som finansierte filmen) insisterte på å få inn 
en disclaimer på slutten av filmen - om at verken de eller den australske regjeringen støtter 
synspunktene, da den ble vist på filmfestivalen i Melbourne i 2009. Dette er rimelig uvanlig. 
 
Problemene er både metodologiske og etiske. Filmmakerne har etter vår mening utvist 
manglende dømmekraft og begått grove overtramp mot intervjuobjektene:   
 

 Arbeidsmetodene til filmskaperne var så dårlige at den ene kameramannen deres har 
gått hardt til angrep på hele prosjektet. Scener er i scenesatt og intervjuobjekter sier de 
er blitt betalt. Hovedintervjuobjektet, Fetim Salam, mener hun er grovt misbrukt, og 
har krevd intervjuet av henne trekkes. Det samme gjelder andre av intervjuobjektene. 
Intervjuer med barn er tatt med i filmen, til tross for at foresatte ber om at de ikke skal 
inkluderes.  

 Det er graverende og avgjørende feil i oversettelsene fra arabisk. Undertekstene ved 
flere scener er direkte feiloversatt. Andre ganger er det absurde fordreininger i 
oversettelsen, som gir inntrykk av slaverelasjoner i situasjoner som overhode ikke har 
med det å gjøre. Filmprodusentene har løyet om bruken av en amerikansk-basert 
oversetter. Oversetteren har reagert sterkt på misbruk av navnet hans. 

 En representant for FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) som deltar i filmen 
har skriftlig klaget på misbruk og feil gjengivelse av intervjumateriale.  

 Scener som skal fremstille Sahara er spilt inn i Australia uten at det er informert om 
det i filmen. I disse gjenfortellingene er det gjort grove overdrivelser av det egentlige 
handlingsforløpet.  

 Produsentene innrømmet for bare et par måneder siden at et viktig moment i filmen, 
om at deres videoer ble begravd i ørkensanden, aldri har skjedd.  

 
Støttekomiteen for Vest-Sahara har siden 1992 vært jevnlig i flyktningleirene. Blant de flere 
tusen utlendingene som årlig besøker flyktningleirene, er det hvert år flere nordmenn. Det har 
de siste årene vært et nesten kontinuerlig norsk tilstedeværelse i leirene gjennom 
Fredskorpsprosjekt, og gjennom Kirkens Nødhjelps bistandsprogrammer. Norsk Folkehjelp 
hadde ansatte permanent tilstede i leirene i flere år rundt 1997-2000. En FN-styrke har siden 
1991 vært tilstede i flyktningleirene, og UNHCR har vært der siden 1975. Ingen av disse har 
sett tegn til slaveri eller kommet borti denne problemstillingen på noen som helst måte. 
 
”UNHCR har […] ingen informasjon om at slaveliknende praksis har funnet sted i leirene. 
Faktisk har aldri en slik praksis blitt påpekt overfor UNHCR. Hadde dette vært tilfelle, kan 
jeg forsikre deg om at UNHCR hadde tatt dette opp med myndighetene”, uttaler FNs 
Høykommissær for flyktninger (UNHCR). (Se vedlegg D til den australske rapporten)  
 
Nobelprisvinner José Ramos Horta, som også har vært i flyktningleirene en rekke ganger, 
kaller påstandene i ’Stolen’ om slaveri som ”absurde”. (Vedlegg C til rapporten). 
  
Polisario driver i dag internasjonalt lobbyarbeid for at FN-styrken som i dag allerede er 
utstasjonert i Vest-Sahara, inkludert i flyktningleirene, skal drive 
menneskerettighetsovervåkning. Hvordan i alle dager kan filmmakerne hevde det finnes 
20.000 slaver i leirene all den tid Polisario arbeider for at FN-styrken som allerede patruljerer 
leirene også skal begynne å rapportere til Sikkerhetsrådet om overgrep de måtte komme over?  



 
Følgende spørsmål er for oss sentrale, i vurderingen av Kortfilmfestivalens redaksjonelle 
ansvar:  
 

 Innrømmer Ayala at deres teksting er feil og misledende? (jfr de ti eksemplene på side 
11-17 i den nevnte rapporten)? 

 Hvorfor er ikke de graverende oversettelsesfeilene endret i filmen? Hva er bakgrunnen 
for at filmmakerne gir inntrykk av at en sertifisert oversetter har gått god for 
produksjonen? (se vedlegg A i rapporten) 

 Tatt i betraktning at Baba Hussein 4. mai 2007 sendte brev til produsenten om at deres 
barn ikke skulle benyttes i filmen, hvorfor valgte man å gjøre det likevel? (rapportens 
vedlegg F).  

 Flere av intervjuobjektene, som Fatim Hussain, sendte brev til produsent Tom 
Zubrycki i april 2008, ett år før premieren, der de trakk tilbake intervjuene. Ville det 
ikke vært god presseskikk å ta dette til følge – eller i det minste å besvare brevene? Til 
sammenlikning brukte Zubrycki kun to timer på å trekke tilbake copyright-
filmmateriale fra den amerikanske filmmakeren Carlos Gonzalez, da Gonzalez gjorde 
dem oppmerksom på at slikt materiale var brukt uten tillatelse.  

 Hvorfor ble ikke betingelsene for intervjuet med UNHCR opprettholdt? Er samme 
framgangsmåte også gjort overfor andre intervjuobjekter? 

 Stemmer det at det er betalt for intervjuer? Hvem er betalt?  
 Hva lå bak avgjørelsen om å kjøpe inn en kamel til hovedrolleinnehaverens familie, 

for deretter å instruere hvem som skulle delta på festen og hvem som skulle 
gjennomføre slaktningen? (se kommentar fra journalist Bob Ellis, Robbed of Truth? 
http://www.abc.net.au/unleashed/stories/s2598993.htm). Hvilke øvrige sitater og 
scener i filmen er iscenesatt? 

 I filmen legges det fram skriftlig dokumentasjon som bevis for at en ’slave’ er kjøpt 
fri. Kan det bevises at dokumentet er produsert av administrasjonen i flyktningleirene? 
(jfr. side 16 i rapporten om at dokumentet er laget i Mauritania) 

 Kan Ayala bekrefte innrømmelsene fra kollegaen Fallshaw om at filmmateriale aldri 
ble begravd i ørkenen? 
http://www.screenhub.com.au/news/shownewsarticleG.asp?newsID=31764  
Hvorfor sies noe annet i filmen?  

 Hvorfor har ingen av iscenesettelsene produsert i Australia blitt markert i filmen? 
 Er Ayala enig i påstanden om at deres referanse til Human Rights Watch-rapporten er 

misvisende? (jfr. rapportens side 9) 
 De fleste saharawiske familier er delt i to på grunn av okkupasjonen. Hvorfor har 

hovedpersonens brudd med sin familie i barndommen blitt presentert som et tilfelle av 
slaveri, når det skjedde som resultat av flyktningstrømmene under invasjonsdagene i 
1975?  (jfr. rapportens side 5)  

 Svekker det troverdigheten til filmen og den journalistiske integriteten at arbeidet er 
finansiert av grupper som Together Foundation – en organisasjon som åpenlyst 
forsvarer Marokkos okkupasjon og undergraver FNs arbeid for avkolonisering? (se 
rapportens vedlegg H og http://www.vest-sahara.no/index.php?cat=80&art=645).  

 Hvor mange ganger har Ayala presentert sine ’beviser’ på pressekonferanser i 
marokkansk regi før, under og etter at filmen ble laget? Hvorfor har Ayala valgt å 
delta på disse konferansene nøyaktig samtidig med at Marokko og Polisario har ligget 
i FN-fredsforhandlinger? Hvorfor kommer det ikke fram i filmen at de har deltatt i 
slike pressekonferanser?  



 Deler av ’Stolen’-filmmaterialet ble et halvt år før premieren i Sydney vist på 
marokkansk TV. Hvorfor – og under hvilke omstendigheter og premisser – ble dette 
upubliserte materialet gitt til marokkanske myndigheter? Se innslaget på marokkansk 
TV fra 2008 her: http://www.youtube.com/watch?v=bWRKpgkY_aY  

 Når et barn møter en journalist og skribler ”Vi vil ha fred og frihet” i ørkensanden, i 
håp om at den utenlandske journalisten endelig skal gi oppmerksomhet til en 
flyktningsituasjon og okkupasjon som verdenssamfunnet ignorerer, mener Ayala det 
er journalistisk forsvarlig å forvrenge skribleriene til å bety ”fred og frihet fra 
slaveri?” Er det ikke et tydelig misbruk av bildematerialet å sette det i en slik 
kontekst? 

 
UNHCR-representanten som intervjues i filmen (og som ble forbannet på filmmakernes 
misbruk av intervjuet) uttalte til Ayala under intervjuet at hovedutfordringen for flyktningene 
er at de er flyktninger. Vi mener at dersom man skal rapportere fra flyktningleirene, et område 
med desperat matmangel, arbeidsløshet, og akutt håpløshet over et internasjonalt samfunn 
som har fullstendig vendt dem og folkeretten ryggen, må det gjøres på en redelig måte. Første 
bud når man rapporterer fra den fryktelige situasjonen i flyktningleirene, er at deres 
humanitære situasjon må kontekstualiseres: Saharawiene er hovedsakelig ofre for et alvorlig 
overgrep fra Marokko og fra det internasjonale samfunnet. Å tabloidisere og forvrenge et 
bilde av interne overgrep tjener den sterkeste parten i konflikten og er grunnleggende uetisk.  
 
Filmen gjør ikke en god kontekstualisering av hvorfor saharawiene er strandet i disse leirene. 
Om publikum sitter igjen med et inntrykk av at leirene er et lukket overgrepssamfunn som 
Polisario unnlater å rydde opp i, er filmen et betydelig overgrep overfor det saharawiske folk 
som nesten aldri klarer det kunststykke det er å få internasjonal oppmerksomhet.  
 
Å gi Ayala plass i Kortfilmfestivalens jury for Norsk Dokumentarfilm mener vi er å gi svært 
uheldig og ufortjent tegn på legitimitet til filmen og produksjonen. Dette mener vi vil slå 
tilbake på Kortfilmfestivalen, på deres partnere, og på de som måtte få priser fra 
festivaljuryen som Ayala tar del i.  
 
Det står på nettsidene til Kortfilmfestivalen at denne filmen garantert vil ”vekke intens 
debatt”, men vi undrer oss over hvem det er som skal debattere filmen. Vi tviler på at de som 
intervjues i filmen, og som kritiserer hvordan de er blitt misbrukt i dokumentaren, kommer til 
å delta på visningen. Vi har i alle fall ikke sett annonsert at disse saharawienes stemmer, eller 
UNHCRs eller Human Rights Watchs stemmer skal komme til uttrykk. Vi finner det underlig 
om det skal være en diskusjon om filmen, med kun Ayala tilstede.  
 
Det er vår oppfatning av summen av de feilene og overtrampene mot intervjuobjektene og den 
skamløse instrumentaliseringen av den saharawiske flyktningbefolkningens situasjon gjør at 
dette er en film som ikke bør fremvises på en festival som Kortfilmfestivalen. Vi ber derfor 
om at Kortfilmfestivalen tar filmen ’Stolen’ av plakaten.   
 
Vi vedlegger også kopi av brev fra hovedrolleinnehaveren, Fetim Salam, til produsen Tom 
Zubrycki à 3. april 2008, der det framgår at ”I do not give consent to any television network, 
cinema or theatre to use the Materials [...] in any manner".  
 
På grunn av Ayalas åpenbare mangel på integritet som filmskaper ber vi også om at hun 
trekkes fra festivalens jury for Norsk Dokumentarfilm.  
 



Støttekomiteen for Vest-Sahara vil følge opp denne saken aktivt i de kommende dagene 
og ukene, og ser fram til et svar fra Kortfilmfestivalens side innen i morgen, mandag 14. 
juni kl. 13:00. 
 
Undertegnede kan kontaktes på tel: 95161741. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

/sign./ 
 

Jørn Sund-Henriksen 
Leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara 

 


