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MIKÄ ON DOKKINO?
DOKKINO on valtakunnallinen, DocPointelokuvatapahtumat ry:n järjestämä, lasten
ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma,
joka tutustuttaa alle kahdeksantoistavuotiaat katsojat heille suunnatun luovan
dokumenttielokuvan maailmaan.
Vuonna 2015 DOKKINO järjestetään jo
kolmattatoista kertaa. Vuosien saatossa DOKKINO on laajentunut Helsingissä
järjestettävän DocPoint-festivaalin
lastenohjelmistosta valtakunnalliseksi ja
ympärivuotiseksi tapahtumaksi. Viime
vuonna DOKKINO teki jälleen huikean
yleisöennätyksensä, kun yli 13 000 lasta ja
nuorta ympäri Suomen osallistuivat DOKKINO-näytöksiin. DOKKINO on Euroopan
suurin valtakunnallinen lasten ja nuorten
dokumenttielokuvatapahtuma.
Viime vuonna DOKKINO kiersi 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Vuonna 2015
DOKKINO-kaupunkeja on kuusitoista, kun
Rovaniemi, Kajaani sekä Kotka saavat
ensimmäistä kertaa omat tapahtumansa.
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DOKKINO YLEISESTI

Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa.
Alakoululaisille (4.-6.-luokkalaisille) ja
yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa,
joiden elokuvat on valittu ikäryhmien
kehitys huomioon ottaen. DOKKINO tuo
valkokankaalle kansainvälisiä laatudokumentteja, joita Suomessa ei muuten olisi
mahdollista nähdä. Näytösten pituus on
noin 80 minuuttia. Elokuvanäytösten lisäksi DOKKINO tarjoaa elokuvaverstaita sekä
elokuvien teemoja käsitteleviä työpajoja
ja tukee koulujen mediakasvatusopetusta
tarjoamalla opettajille valmiin opetusmateriaalin elokuvaelämyksen tueksi. Opetusmateriaalien avulla elokuvien teemoja
voidaan käsitellä laajemmin ja tutustua
dokumenttielokuvaan taiteenlajina.
Opetusmateriaalipaketin, tietoa elokuvaverstastoiminnasta, tarkempaa infoa
elokuvista sekä esityspaikat ja -ajat löydät
sivulta www.docpoint.info/dokkino.
Löydät DOKKINOn myös Facebookista
www.facebook.com/dokkino.

DOKKINO 2015:
MAHTAVAN VAHVA MINÄ
Sulje silmäsi. Kuvittele, että kun huomenna menet kouluun, kaikki ympärilläsi
puhuisivatkin kieltä, jota et ymmärrä.
Kotkanpoika-elokuvan Sage on samassa
tilanteessa. Hän on kahdeksanvuotias,
vieraassa kulttuurissa asuva intiaanipoika,
joka ei osaa sanaakaan paikallista kieltä,
mutta käy silti reippaasti koulua paikallisten ikätovereidensa kanssa.
Kuvittele nyt, että sinulla olisi harrastus,
jota kukaan muu ei ymmärrä. Miltä sinusta
tuntuisi, jos luokkakaverisi kiusaisivat
sinua sen takia? Tällaisessa tilanteessa on
Tanssii tähtien tyylillä -elokuvan Eugène,
jota kiusataan koulussa, koska muut ovat
sitä mieltä ettei tanssiharrastus sovi pojille. Eugène ei kuitenkaan luovu rakkaasta
harrastuksestaan, vaan keksii keinon, jolla
koulukiusaamisen voisi saada loppumaan.
Mitä jos joutuisit työskentelemään
päivittäin auttaaksesi perhettäsi, etkä
voisi käydä koulua kuten muut ikätoverisi? Afganistanilainen koulunkäynnistä
unelmoiva Machgan (Machganin päätös)
myy päivittäin purukumia kadulla, jotta
voisi auttaa perhettään. Vaikka hän joutuukin ottamaan vastuun itsestään nuoresta
iästään huolimatta ja huolehtimaan myös
perheestään, hän on päättäväinen sekä
äärimmäisen vahva. Hän uskoo löytävänsä
keinon, jolla voisi lopettaa työnteon ja saisi
jatkaa koulukäyntiä, kuten muutkin.
Entä miltä tuntuisi, jos eläisit keskellä
köyhyyttä ja joutuisit selviytymään
haasteellisissa olosuhteissa vain pelti-

rakennelma kotina? Rakkautta ja roskaa
-elokuvan nuoret elävät moskovalaisella
kaatopaikalla kamppaillen päivittäisissä
arjen haasteissa tukenaan vain vahva usko
paremmasta tulevaisuudesta ja omista
unelmistaan. Uskoa ja unelmia on myös
sokeilla nuorilla Florianilla, Merelillä, sekä
Ilsellä (Sokea rakkaus), jotka haaveilevat
sen oikean löytämisestä kuten muutkin
samanikäiset.
Tämän vuoden DOKKINO-elokuvissa tarkastellaan minkälaista on olla mahtavan
vahva minä: lapsi tai nuori, joka pysyy
vahvana vaikka joutuukin tekemään suuria
päätöksiä tai joutuu sopeutumaan erikoisiin elämäntilanteisiin ja ottamaan vastuun
itsestään. Kaikki elokuvien päähenkilöt
kohtaavat haasteita, mutta neuvokkuutensa ja päättäväisyytensä ansiosta selviävät
niistä ja elävät elämäänsä rohkeasti ja
itsevarmasti eteenpäin.
Välillä on hyvä pysähtyä ajattelemaan,
kuinka erilaisissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa muut elävät ja mitä
yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia lasten ja
nuorten elämissä voikaan olla eri puolilla
maailmaa. Toivomme, että tämän vuoden
DOKKINO-elokuvat antavat ajattelemisen
aiheita, sekä kykyä kohdata oman elämän
haasteet ja huippuhetket iloisin mielin.
Antoisaa elokuvahetkeä!
DOKKINO-tuottajat
Emilia Wahlberg ja Liina Sipilä

VUODEN 2015 TEEMA
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DOKUMENTTEJA
JA LAPSEN OIKEUKSIA
Plan Suomi ja DOKKINO ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan eri puolilla
Suomea järjestettyjen DOKKINO-näytösten tiimoilta. Hyvin toimiva yhteistyö
jatkuu vuonna 2015. Planin lapsen oikeuksien lähettiläät toteuttavat teemapajoja
näytöksissä vierailleiden luokkien kanssa.
Vierailujen pohjana ovat näytöksissä nähdyt dokumentit, joiden aiheita tutkitaan
lapsen oikeuksien näkökulmasta erilaisia
toiminnallisia työtapoja hyödyntäen.
Ajankohtaisista DOKKINO-teemoista
on löytynyt luontevia linkkejä lapsen
oikeuksiin joka vuosi. Vuonna 2015
dokumenttien päähenkilöinä nähdään

lapsia ja nuoria, jotka joutuvat ottamaan
vastuun itsestään ja kantamaan huolta
perheestään nuoresta iästään huolimatta.
Lasten ja nuorten tarinoiden pohjalta
päästään luontevasti keskustelemaan
siitä, mitä haasteita eri puolilla maailmaa
asuvien lasten oikeuksien toteutumisessa
on; miksi oikeus suojeluun ja huolenpitoon,
koulutukseen tai leikkiin ja vapaa-aikaan ei
kaikissa tilanteissa toteudu?
Inspiroivia hetkiä DOKKINO-elokuvien
parissa!
Plan Suomen kotimaan työ

VUODEN 2015 TEEMAPAJAT
DOKKINO jatkaa valtakunnallista yhteistyötä Plan Suomi Säätiön kanssa tarjoten
DOKKINO-näytöksiin osallistuville luokille
mahdollisuuden osallistua teemapajoihin.
Planin lapsen oikeuksien lähettiläiden
vetämissä teemapajoissa tutustutaan
toiminnallisten opetusmenetelmien kautta
lapsen oikeuksiin nähtyjen dokumenttielokuvien pohjalta. Samalla pohditaan
lapsen oikeuksien toteutumiseen liittyviä
haasteita. Teemapajat järjestetään kouluissa koulupäivän aikana, ja niiden pituudeksi
suositellaan 2 x 45 minuutin oppituntia.
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DOKKINO JA PLAN SUOMI

Teemapajat ovat kouluille maksuttomia.
Planin lapsen oikeuksien lähettiläät ovat
koulutettuja lapsen oikeuksien puolestapuhujia, joiden tehtävänä on viestiä
lapsen oikeuksista ja kehitysmaiden lasten
arjesta. Plan on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
lastenoikeusjärjestö.
Lisätietoja teemapajoista DOKKINO-tuottajalta (dokkino@docpoint.info) sekä
docpoint.info/dokkino/tyopajatoiminta/

DOKKINO!
OPETUSMATERIAALI
Dokumenttielokuva on ohjaajansa rakentama totuus, mutta mistä
rakennuspalikoista elokuva ja sen totuudellisuus syntyvät? Minkälaisia
kerronnan keinoja elokuvassa käytetään, jotta katsoja saataisiin vaikuttumaan ja vakuuttumaan?
Internet-sivuiltamme löytyy kattava opetuspaketti elokuvien tueksi.
DOKKINO-opetusmateriaalista löytyy apua elokuvien purkuun
näytöksen jälkeen, ohjeet oman elokuvan tekemiseen sekä yleistietoa
dokumenttielokuvasta. DOKKINO-opetusmateriaalin avulla voidaan
käsitellä mm. elokuvien yhteiskunnallista ja esteettistä ulottuvuutta.
Ennen elokuvanäytöstä on hyvä kerrata, mitä dokumenttielokuva
tarkoittaa.
Luokassa voi myös yhdessä pohtia seuraavia kysymyksiä:
Mikä dokumenttielokuva on jäänyt sinulle erityisesti
mieleen?
Mistä syntyy hyvä elokuva?
Miten dokumenttielokuva eroaa esim. uutisreportaasista tai
ajankohtaisohjelmasta?
Voiko dokumenttielokuvalla vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin?
Mistä aiheesta itse tekisit dokumenttielokuvan?
DOKKINO-elokuvakäynti tukee koulujen tarjoamaa mediakasvatusopetusta ja on sovellettavissa useisiin oppiaineisiin. Verkosta löytyvästä
opetusmateriaalista löydät vinkkejä elokuvien käsittelyyn.
www.docpoint.info/dokkino
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ELOKUVASARJA
ALAKOULULAISILLE
75 MIN

Sisältäen:
ALKUKUVA: NELIÖMETRI LUONTOA

Suomi 2014, 1:40 min

KUUNTELE!

Hollanti 2013, 15 min

LAYLAN SÄVEL

Afganistan/Tanska 2013, 16 min
Alkukuvana nähdään DOKKINOelokuvaverstaassa Kuusamossa
Käylän koululla syksyllä 2014
valmistunut dokumentti, joka on
täysin lasten itse käsikirjoittama,
kuvaama ja leikkaama. Elokuvassa
tarkastellaan, mitä kaikkea
mahtuukaan yhdelle neliömetrille
luontoa.

LASKEN PÄIVIÄ, LASKEN ÖITÄ

Ruotsi 2014, 15 min

KOTKANPOIKA

Ruotsi 2014, 27 min
Alakoulusarjan elokuvia arvostelivat
Espoon Steinerkoulun oppilaat.
OPETUSMATERIAALIT
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KUUNTELE!
Kymmenvuotiaan Tristanin perhe
on hieman erilainen kuin muut.
Molemmat Tristanin vanhemmista
ovat kuuroja, mutta Tristan ja hänen siskonsa kuulevat normaalisti.
Tristan on taitava keskustelemaan
kuurojen ihmisten kanssa, mutta
muut pitävät kommunikointia
usein vaikeana tai joskus jopa
epämukavana. Tämä on myös
esteenä kun Tristanin taitava

jalkapalloilija-isä yrittää päästä
poikansa futisjoukkueen valmentajaksi. Kaikki pitävät ajatusta
mahdottomana, mutta Tristan on
aivan varma, että hänen isästään
tulisi loistava valmentaja jos hän
vain saisi mahdollisuuden yrittää.
Kuinka isä ja Tristan lopulta selviävät järjestämistään ylimääräisistä
jalkapallotreeneistä?

MOET JE HOREN! / Soulaima El Khaldi / Hollanti 2013 / 15 min KUVAUS: Roel van´t Hoff, Benito
Strangio LEIKKAUS: Denise Janzee ÄÄNI: Menno Euwe, Ivar Trentelman MUSIIKKI: Menno Euwe,
Ivar Trentelman TUOTTAJA: Albert Klein Haneveld TUOTANTO: Hollandse Helden ESITYSKOPIO:
Hollandse Helden

Parasta elokuvassa oli opetus
siitä, että kuurot voivat tehdä
samoja asioita kuin muutkin.
TYTTÖ, 13
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ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE

LAYLAN SÄVEL
Layla ei ole nähnyt äitiään neljään
vuoteen ja asuu kotikylänsä
sijaan Afganistanin pääkaupungin
Kabulin orpokodissa. Orpokodin
arki kuitenkin maistuu Laylalle,
koska toisin kuin kotikylässään,
hän saa käydä koulua ja harrastaa
musiikkia. Eräänä päivänä äiti
ilmoittaa tulevansa käymään.

Layla on huolissaan: Entä jos äiti
haluaakin hänen palaavan takaisin
kylään ja menevän naimisiin kuten
muutkin kylän tytöt? Palaako
Layla äitinsä mukana entiseen
kotikyläänsä vai saako hän jäädä
asumaan orpokotiin käyden koulua
ja soittaen rumpuja?

TRO HÅB AFGHANISTAN 2:5 - LAYLAS MELODI / Jens Pedersen / Afganistan / Tanska 2013 / 16 min
KUVAUS: Taj Mohammad Bakhtari, Jens Pedersen LEIKKAUS: Jesper Osmund ÄÄNI: Jens Pedersen
MUSIIKKI: Paul Lawler, Teddy Lasry & Laurent Caillon, Bruno Alexiu TUOTTAJA: Jakob Gottschau
TUOTANTO: Jens Pedersen ApS Film & tv-produktion ESITYSKOPIO: Det Danske Filminstitut / Danish
Film Institute

ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE
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LASKEN PÄIVIÄ,
LASKEN ÖITÄ
Miltä tuntuisi, jos oma äiti tai isä
olisi vankilassa? Moalla, Maxilla ja
Isalla on salaisuus: toinen heidän
vanhemmistaan on syystä tai
toisesta joutunut vankilaan. Moa
näkee isäänsä vain silloin tällöin,
Isan äiti taas on vankilassa jo toista
kertaa. Max oli veljistään viimeinen,
joka näki isän vankilan ulkopuo-

lella. Miltä tuntuu elää erossa
vanhemmasta ja kuinka kertoa siitä
kavereille? Monella eri animaatiotekniikalla toteutettu dokumentti
on vaikeasta aiheestaan huolimatta värikäs, ja haastaa pohtimaan
mitä kaikkea animaation keinoin
voidaankaan kertoa.

RÄKNAR DAGAR, RÄKNAR ÅR / Monne Lindström/ Ruotsi 2014 / 14.30 min ANIMAATIO: Monne
Lindström LEIKKAUS: Kristina Meiton ÄÄNI: Lars Wignell / Auditory MUSIIKKI: Alexander Palmestål
TUOTTAJA: Kristina Meiton, Cristina Schadewitz TUOTANTO: MigDig Production ESITYSKOPIO:
Cristina Schadewitz
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ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE

Pidin elokuvasta, koska
se oli mielenkiintoinen ja
voin samaistua siihen. Se
oli tehty myös
hauskasti.
TYTTÖ,
13

Antaisin
elokuvasta
täydet viisi
tähteä!
TYTTÖ,
11

KOTKANPOIKA
Kahdeksanvuotias intiaanipoika
Sage viettää aurinkoiset kesäpäivänsä leikkien, uiden ja kalastellen
joessa. Tulee kuitenkin päivä, jolloin
hänen vanhempansa ilmoittavat
muutosta Pohjois-Norjaan ja Sagen
tulee aloittaa uusi koulu täysin
vieraassa kulttuurissa, vieraan

kielen ympäröimänä. Uudessa koulussa Sage on luokan ainoa poika,
jolla on pitkät hiukset ja letit, eikä
hän puhu lainkaan norjaa. Sage
on kuitenkin neuvokas ja reipas
poika – keksiikö hän keinon kertoa
kulttuuristaan luokkatovereilleen?

EAGLE BOY / Gry Elisabeth Mortensen / Norja 2013 / 26:30 min KUVAUS Gry Elisabeth Mortensen
LEIKKAUS: Lars Apneseth ÄÄNI: Rune Hansen TUOTTAJA: Mona Steffensen TUOTANTO: Original Film
AS ESITYSKOPIO: Original Film AS

ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE
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KELAAMO on suomalainen yhteisö ja julkaisualusta nuorille
elokuvantekijöille. Kelaamoon voit rekisteröityä omalla tai
tuotantoryhmäsi nimellä, julkaista, katsoa ja kommentoida
elokuvia, verkostoitua, löytää tietoa tapahtumista ja
koulutuksista sekä lukea ajankohtaisia artikkeleita.

KELAAMO EDU palvelee käytännön elokuvakasvattajia;
opettajia, nuorisotyöntekijöitä, järjestöjä ja muita jotka
tekevät elokuvia lasten ja nuorten kanssa.

KELAAMOA tuottaa Koulukino - Skolbio.
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ELOKUVASARJA
YLÄKOULULAISILLE
75 MIN

Sisältäen:
ALKUKUVA: ONGELMAKO?

Suomi 2014, 4 min

TANSSII TÄHTIEN TYYLILLÄ

Hollanti 2012, 17 min

RAKKAUTTA JA ROSKAA

Venäjä 2012, 8 min
Alkukuvana nähdään DOKKINOelokuvaverstaassa Porissa
Meri-Porin koulussa keväällä
2014 valmistunut dokumentti,
joka on täysin nuorten itse
käsikirjoittama, kuvaama ja
leikkaama. Elokuva tarkastelee
nuorten pakkomielteitä ja sitä,
mistä ne syntyvät.

MACHGANIN PÄÄTÖS

Tanska 2013, 16 min

SOKEA RAKKAUS

Hollanti 2013, 30 min
Yläkoulusarjan elokuvia arvostelivat
Espoon Steinerkoulun oppilaat sekä Vihdin
Otalammen koulun oppilaat.
OPETUSMATERIAALIT
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Pidin elokuvasta, koska siinä oli hyviä
tanssikohtauksia ja se oli hyvin rakennettu.
POIKA, 14

TANSSII TÄHTIEN TYYLILLÄ
Neljätoistavuotias Eugène on tanssinut kilpatansseja kuusivuotiaasta
lähtien. Tanssiminen ei ole poikien
harrastus tai niin ainakin ajattelevat Eugènen luokkakaverit. Vaikka
Eugènea kiusataan koulussa, se ei
saa häntä lopettamaan tanssi-
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ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE

mista. Eugène aikoo näyttää koko
koululle ettei häntä voi lannistaa.
Onnistuuko Eugène vakuuttamaan
luokkakaverinsa ja saako tanssiesitys luokan edessä koulukiusaamisen vihdoin loppumaan?

IN STIJL DANSEN / Xander de Boer
/ Hollanti 2012 / 17 min KUVAUS:
Reinout Steenhuizen LEIKKAUS:
Denise Janzee ÄÄNI: Ivar Trentelman
TUOTTAJA: Albert Klein Haneveld
TUOTANTO: Jo Lamers / Hollandse
Helden ESITYSKOPIO: Hollandse
Helden

Elokuva oli hieman
surullinen, mutta
aito. Parasta
oli että siinä oli
valonpilkahdus.
POIKA, 14

RAKKAUTTA JA
ROSKAA
Minkälaista on elää nuoruus venäläisellä kaatopaikalla köyhyydessä,
kun ei ole muuta kuin peltinen
suoja kotina ja ajatukset täynnä
unelmia sekä toiveita paremmasta
tulevaisuudesta? Venäjällä on arviolta viisi miljoonaa koditonta, joista

jopa miljoona on lapsia. Lyhyessä
dokumentissa tutustutaan lapsiin
ja nuoriin, jotka elävät elämäänsä
ja pohtivat unelmiaan moskovalaisen kaatopaikan keskellä. Rosoisen
tarinan taustalla pilkahtaa toivonkipinä ja ajatus – aina on toivoa.

LOVE AND RUBBISH / Hanna Polak / Venäjä 2012 / 8min KUVAUS Hanna Polak, Mariusz Margas
LEIKKAUS: Andrzej Juraszczyk ÄÄNI: Przemyslaw Jaworski MUSIIKKI: Tony Clarke TUOTTAJA: Hanna
Polak, Jan Rofekamp, Anne Dillon TUOTANTO: Hanna Polak FIlms ESITYSKOPIO: Theresa Hill / STEPS

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE
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Elokuvan
päähenkilö
oli mielestäni
hyvällä tavalla
kovis, uskoi
unelmiinsa
ja hän oli
kärsivällinen
sekä kova
työntekijä.
POIKA, 14

MACHGANIN PÄÄTÖS
Machganin isä käyttää päihteitä,
eikä hän pysty työskentelemään
tai elättämään perhettään.
Afganistanin pääkaupungissa
Kabulissa asuvat Machgan,
hänen äitinsä ja pikkuveljensä
joutuvat pitämään huolta itsestään ja Machgan myy päivittäin
purukumia kadulla auttaakseen
perhettään tulemaan toimeen.

16

Machganin horjumaton unelma
on kuitenkin saada käydä koulua
kuten muutkin ja hänen haaveensa on olla opettaja jonakin
päivänä. Machgan ja hänen
äitinsä päättävät, että isän
käytökselle on tultava loppu.
Kuinka käy Machganin koulunkäynnin ja pääseekö isä lopulta
irti huumekierteestään?

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE

TRO HÅB AFGHANISTAN 4:5 - MACHGANS
VILJE / Jens Pedersen / Tanska 2013 / 16min
KÄSIKIRJOITUS: Jens Pedersen, Taj
Mohammad Bakhtari LEIKKAUS: Jesper
Osmund ÄÄNI: Jens Pedersen MUSIIKKI:
Paul Lawler TUOTTAJA: Jakob Gottschau
TUOTANTO: Jens Pedersen ApS Film &
tv-produktion ESITYSKOPIO: Danish Film
Institut

SOKEA RAKKAUS
Onko rakkaus todella sokea?
Kuinka löytää elämänsä rakkaus
vaikka ei voi nähdä? Dokumentissa
seurataan kolmen sokean nuoren
elämää ja pohditaan, kuinka
sokeus vaikuttaa seurusteluun ja
sen oikean löytämiseen. Mitä käy
kun sokean Florianin tyttöystävä
muuttaa toiselle paikkakunnalle
opiskelemaan? Mitä Merel ajattelee

kun tapaa kahdeksan kuukauden
Skype-keskustelujen jälkeen poikaystävänsä ensimmäistä kertaa
livenä? Sokeiden nuorten elämässä
seurustelu ja ihmissuhteet ovat
aivan yhtä mutkikkaita kuin muidenkin nuorten. Haaveet kumppanin löytämisestä ovat universaaleja
ikään, sukupuoleen tai muihinkaan
ominaisuuksiin katsomatta.

BLINDE LIEFDE / Jenny van den Broeke / Hollanti 2013 / 30 min KUVAUS: Jean Counet, Reinout
Steenhuizen, Pierre Rezus, Aram Voermans LEIKKAUS: Teun Pfeil, Stefan Kamp ÄÄNI: Location: Joris
can Ballegoijen, Design: Tom Bijnen MUSIIKKI: Evelien can den Broek TUOTTAJA: Ernst ter Horst
TUOTANTO: Ernst ter Horst ESITYSKOPIO: Ernst ter Horst

Pidin tästä
elokuvasta, koska
siinä oli kiva
tunnelma ja parasta
siinä oli se, että se
sai ajattelemaan
millaista olisi elää
sokeana.
TYTTÖ, 13

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE
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FANTASTISKT
STARKA JAG
Blunda. Tänk dig att när du går till skolan i
morgon, skulle alla runt omkring dig tala ett
språk som du inte förstår. Örnens son-filmens huvudperson Sage är i samma situation. Han är en åttaårig indianpojke som bor
i en främmande kultur, kan inte tala ett ord
av det lokala språket, men går ändå duktigt i
skolan med de lokala barnen i samma ålder.
Tänk dig nu att du skulle ha en hobby som
ingen annan förstår. Hur skulle det kännas
för dig, om dina klasskamrater retade dig för
det? I en sådan här situation är Eugène i filmen Dansar som stjärnorna: han blir retad
i skolan, e#ersom de andra tycker att dans
inte är en passande hobby för pojkar. Eugène
ger ändå inte upp sin kära hobby, utan hittar
på ett sätt att få slut på mobbandet.
Tänk om du var tvungen att jobba varje
dag för att hjälpa din familj, och inte kunde
gå i skola som de andra barnen i din ålder?
Machgan (Machgans beslut), som är från
Afghanistan och drömmer om att gå i skola,
säljer tuggummi på gatan varje dag för att
kunna hjälpa sin familj. Även om hon måste
ta ansvar för sig själv trots sin unga ålder och
också är tvungen att ta hand om sin familj, är
hon bestämd och otroligt stark. Hon tror att
hon kan hitta ett sätt att kunna sluta jobba
och få gå i skola som alla andra.

Hur skulle det kännas att leva mitt i
fattigdom och vara tvungen att överleva
i krävande förhållanden med endast en
plåtkonstruktion som ditt hem? Ungdomarna
i filmen Kärlek och skräp lever på en soptipp
i Moskva och kämpar med dagliga vardagsutmaningar, och som stöd har de endast en
stark tro på en bättre framtid och sina egna
drömmar. Tro och drömmar har också de blinda ungdomarna Florian, Merel och Ilse (Den
blinda kärleken), som upplever ungdomens
utmaningar och drömmer om att hitta den
rätta, precis som andra i deras ålder.
Årets DOKKINO-filmer undersöker hur det är
att vara fantastiskt starka jag; en person som
orkar vara stark även när den måste fatta
stora beslut, eller är tvungen att anpassa sig
till speciella livssituationer och ta ansvar för
sig själv. Alla huvudpersoner i filmerna möter
utmaningar, men klarar sig från dem genom
sin fyndighet och sin beslutsamhet, och
fortsätter leva sitt liv modigt och självsäkert.
Ibland är det bra att stanna upp för att tänka
på hur annorlunda förhållanden och livssituationer andra lever i, och vilka likheter eller
skillnader det kan finnas i barns och ungdomars liv runt om i världen. Vi hoppas att årets
DOKKINO-filmer ger dig något att tänka på,
samt en förmåga att möta utmaningarna och
toppstunderna i ditt liv med ett glatt sinne.
Givande filmstunder!
DOKKINO-producenterna Emilia Wahlberg
och Liina Sipilä
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DANSAR SOM STJÄRNORNA

Tioåriga Tristans familj är lite annorlunda än andra
familjer. Tristans föräldrar är båda döva, men Tristan
och hans systrar hör normalt. Tristans skicklige
fotbollsspelande pappa försöker bli tränare för sin
sons fotbollslag. Alla tycker att tanken är omöjlig,
men Tristan är helt säker att hans pappa skulle bli
en strålande tränare om han bara fick chansen att
prova.

Fjortonårige Eugène har tävlingsdansat sedan han
var sex år gammal. Dans är inte en hobby för pojkar
– eller så tycker åtminstone Eugènes klasskamrater.
Trots att Eugène blir retad i skolan vill han inte sluta
dansa. Eugène vill visa för hela skolan att han inte
tänker ge upp.

LAYLAS TON

Hurdant är det att leva sin ungdom på en rysk
soptipp i fattigdom, när man inte har annat än en
plåtkonstruktion som sitt hem, och med tankarna
fulla av drömmar och hopp om en bättre framtid? I
denna korta dokumentär blir man bekant med barn
och unga som lever sina liv och funderar på sina
drömmar i mitten av en soptipp i Moskva. I bakgrunden till denna skrovliga berättelse finns en glimt av
hopp och en tanke – det finns alltid hopp.

Layla, som inte bor i sin hemby utan på ett barnhem
i Kabul, Afghanistans huvudstad, har inte sett sin
mamma på fyra år. Hon trivs dock bra på barnhemmet, för där får hon gå i skola och spela musik, som
hon inte fick göra i sin hemby. En dag meddelar
mamma att hon ska komma på besök. Layla är
orolig: tänk om mamma vill att hon ska återvända till
byn och gi#a sig, som de andra flickorna i byn?

RÄKNAR DAGAR, RÄKNAR ÅR
Hur skulle det kännas om din egen mamma eller
pappa satt i fängelse? Moa ser sin pappa bara då
och då, Isas mamma är i fängelse redan för andra
gången. Max var den sista av sina bröder som såg sin
pappa utanför fängelset. Dokumentären, som förverkligats genom många olika animationstekniker,
är färggrann trots sitt svåra tema, och den utmanar
tittaren att fundera på allt som man kan berätta
genom animation.

ÖRNENS SON
Den åttaårige indianpojken Sage tillbringar sina
soliga sommardagar med att leka, simma och fiska i
floden. En dag meddelar hans föräldrar dock att de
ska flytta till Nordnorge och att han ska börja i en
ny skola i en helt främmande kultur, omringad av ett
främmande språk. I den nya skolan är han klassens
enda pojke, med långt hår och flätor, och han talar
inte ett ord norska. Kommer han att hitta på ett sätt
att berätta om sin kultur för sina klasskamrater?

KÄRLEK OCH SKRÄP

MACHGANS BESLUT
Machgans pappa använder droger och kan inte jobba
eller försörja sin familj. Machgan, hennes mamma
och lillebror, som bor i Afghanistans huvudstad
Kabul, måste ta hand om sig själva, och Machgan
säljer tuggummi på gatorna varje dag för att hjälpa
sin familj. Machgans orubbliga dröm är dock att få
gå i skola som alla andra. Hur går det för Machgans
skolgång, och kan pappan till slut bli fri från sitt
drogberoende?

DEN BLINDA KÄRLEKEN
Är kärleken verkligen blind? Hur ska man kunna hitta
sitt livs kärlek om man inte kan se? Dokumentären
följer tre blinda ungdomars liv och funderar på hur
blindhet kan påverka dejtandet och hittandet av
den rätta. I blinda ungdomars liv är dejtande och
förhållanden precis lika komplicerade som för andra
ungdomar. Drömmarna om att hitta den rätta är
universella oavsett ålder, kön eller andra egenskaper.

I början av båda serierna visas en dokumentärfilm från DOKKINO-filmverkstaden,
som barn och unga gjort själv.
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
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