FÖRINTELSENS MINNESDAG 2019
Demokratins sårbarhet
- 80 år sedan andra världskriget bröt ut

FILM OCH SAMTAL: HATETS VAGGA

Regi: Håvard Bustnes | Norge 2018 | Dokumentär | 95 min | Norskt, engelskt, grekiskt tal | Svensk text

Hur ser världen ut från insidan av det högerextrema partiet Gyllene gryning? Hur rättfärdigas våld och hat mot
invandrare och judar? Med ledare och nyckelpersoner i fängelse är det fruar och döttrar som nu företräder partiet.
Norske filmaren Håvard Bustnes går bakom kulisserna på Greklands tredje största parti och lyckas komma dess
kvinnliga ledare nära. Bustnes fångar kvinnorna på film när de är chockerande ärliga i sitt hat till invandrare, judar
och vänsteraktivister. Ett fängslande och skrämmande porträtt av ett nynazistiskt parti i vår samtida Europa.
SAMTAL EFTER FILMEN
Hur kommer det sig att icke-demokratiska partier blir demokratiskt valda och hur påverkar det demokratin?
Vilken betydelse har det att kvinnor leder detta och andra högerextrema partier? Elisavet Johansson Tziampazis,
ordförande för Nätverket för Grekland, samtalar kring dessa frågor. Hon kommer att berätta om bakgrunden till
Gyllene grynings framfart samt berätta om kopplingar till andra världskriget.

Datum och tid: 28 januari kl. 9:00-11:30
Plats: Biograf Panora, Friisgatan 19d
Målgrupp: Gymnasiet
Kostnadsfritt. Obs! Föranmälan krävs.
Bokning: HÄR
Info: paula@arfarf.se | Tel: 040-30 24 07

Varje år den 27 januari hedras offren för
Förintelsen, samma dag som
förintelselägret Auschwitz-Birkenau
befriades 1945. FN deklarerade dagen som
internationell minnesdag 2005, i Sverige
har det varit en nationell minnesdag sedan
1999.

OM FILMEN
Svensk titel: Hatets vagga | Originaltitel: Hatets vugge | Engelsk titel: Golden Dawn Girls
"Vad har hänt med Grekland?” undrar Håvard Bustnes i sin provocerande dokumentär. De senaste åren har dess soliga
stränder förmörkats av nationalism. I fyra års tid följde regissören Håvard Bustnes Gyllene gryning för att försöka förstå
varför ett nynazistiskt parti växte alltmer i Grekland. Han lyckades få tillgång till det mediaskygga nazistpartiet via sin
producent, Christian Falch. Falch gjorde en musikfilm om black metal och fick därigenom kontakt med en
parlamentsledamot från Gyllene gryning som var basist i ett black metal-band. Håvard bestämde sig så småningom för att
utnyttja den kontakten. 2013 greps över 20 partimedlemmar, misstänkta för koppling till mord, attacker på invandrare och
pengatvätt. Gyllene grynings grundare Nikos Michaloliakos sattes i fängelse och då tog hans dotter Ourania Michaloliakos
över ledarskapet. Regissören följer Ourania och två andra kvinnor, en fru och en mamma till partimedlemmar, själva också
partimedlemmar, när de tar över efter de fängslade männen.
– Jag hade hoppats att när männen hamnade i fängelse så kunde kvinnorna få lite avstånd från det hela. Från mina sida är
det ju helt uppenbart att det är en organisation som är våldsam, det finns videoklipp när de misshandlar invandrare, men
kvinnorna har byggt upp en historia där deras män är helt oskyldiga, säger Håvard Bustnes.

FILMTRAILER OCH LÄNKAR
Trailer och filmens sida:
https://goldendawngirlsdoc.com/trailer
https://goldendawngirlsdoc.com/new-index/
Intervjuer med regissören Håvard Bustnes:
https://www.svt.se/kultur/film/ny-dokumentar-om-kvinnorna-i-nazistpartiet-gyllene-gryning
https://variety.com/2017/film/festivals/idfa-havard-bustnes-golden-dawn-girls-1202618997/

OM GYLLENE GRYNING
Gyllene gryning är ett av få högerextrema partier i Europa som kan betecknas som renodlat nynazistiskt. De förnekar att
de är nazister trots att partiets symbol är förvillande lik hakkorset och trots att de förnekar Förintelsen, hyllar
nationalsocialismen och använder sig av den sträckta armen som hälsning - för att nämna några exempel. Gyllene gryning
grundades 1985 av Nikos Michaloliakos. Partiet fick ett uppsving i opinionen 2007, och växte allteftersom Greklands
skuldkris förvärrades. Det stora genombrottet för Gyllene gryning kom i samband med parlamentsvalet 2012, med
motstånd mot invandringspolitiken och mot Greklands låne-uppgörelse med EU som partiets främsta frågor. Partiet fick
då 7 procent av rösterna. För första gången i Europa sedan nazitidens Tyskland hade ett nynazistiskt parti tagit plats i ett
europeiskt parlament. I september 2013, bl. a. med anledning av mordet på den antifascistiske rapparen Pavlos Fyssas,
greps Michaloliakos och flera andra av partiets parlamentsledamöter och funktionärer av antiterrorpolisen anklagade för
att leda en kriminell organisation. I det grekiska valet 2015 fick Gyllen gryning knappt 7 procent av rösterna och behöll sin
ställning som landets tredje största parti. Just nu pågår en rättsprocess som kan leda till att partiet stämplas som en
kriminell organisation, men det har inte minskat väljarnas stöd.
Malmö stad, i samarrangemang ABF Malmö, ARF - Film och kultur för mänskliga rättigheter, Förintelsens Ögonvittnen,
Malmö mot Diskriminering och Röda Korset

