This Stolen Country of Mine
Undervisningsmateriale

Kære lærer og elev
Velkommen på CPH:DOX! CPH:DOX er en
international dokumentarfilmfestival, der
hvert år afholdes i København i marts
måned. CPH:DOX viser hvert år et stort

Ved at vise disse film håber vi på at kunne
bidrage til en spændende og alsidig
undervisning, der bringer dokumentarens
kunst i højsædet.

udvalg af internationale dokumentarfilm,

Om filmen

som er højaktuelle og dagsordensættende

“This stolen country of mine” følger Paul

rundt omkring i verden. UNG:DOX er en

Jarrin, leder af de indfødte ecuadorianeres

underafdeling af festivalen, der laver

modstandsbevægelse mod udnyttelsen af

filmvisninger for elever på

deres land. De kæmper imod en ny fjende

ungdomsuddannelser - også resten af året.

der er ude på at kolonisere deres land, da

Kina er i færd med at betale den
ecuadorianske regering under bordet for at

Hold øje under filmen:

få fri adgang til landet. Da journalist

X Læg særligt mærke til de to

Fernando Villavicencio afslører dette plot og

hovedpersoner, Paul og Fernando, så du vil

skaffer adgang til kontrakterne mellem Kina

kunne lave en karakteristik af dem

og Ecuador, får den ecuadorianske regering

efterfølgende.

travlt med at bringe ham til tavshed. Begge
mænd kæmper med livet som indsats for

X Tænk over hvad filmens hovedkonflikt er,

frihed i denne kamp mod en supermagt.

find eksempler der understreger dette.

Filmen stiller skarpt på de neo-koloniale
udfordringer, som en lang række

X Bemærk filmens start og slutning.

latinamerikanske lande lider under i dag.

Om undervisningsmaterialet:

Arbejdsspørgsmål:
X ¿De qué trata la película?

Vi har udviklet øvelser og
arbejdsspørgsmål, som enten kan

X ¿Cuál es el conflicto de la película?

diskuteres i grupper, i plenum eller bruges
som problemstillinger i små skriftlige

X Describe a los dos hombres, ¿Quiénes

opgaver. Sidst i materialet ligger en

son? Y ¿cuál es su misión?

scene-oversigt over filmen, som man kan

Haz un ‘modelo actancial’ de los dos.

bruge til at få overblik over film og indhold,
og som enkelte arbejdsspørgsmål refererer

X ¿Con qué propósito introduce la película

til. Desuden findes en aktantmodellen, som

la madre de Paul y la familia de Francesco?

kan bruges i forbindelse med
personkarakteristik af filmens

X Describe el comienzo de la película (la

hovedpersoner. Vi opfordrer til at eleverne

confrontación entre los indígenas y la

inden filmvisningen læser følgende artikel,

policía), ¿cómo se introduce el conflicto?

som hjælper dem til at forstå den konflikt,
som udspiller sig i filmen:
https://oxfamibis.dk/articles/ecuadors-oprind
elige-folk-i-opror-mod-minedrift/

X ¿Cómo termina la película? Y qué dice el
final sobre el futuro de Ecuador? Y de los
indígenas?
X Describe las fotos ¿Qué pasa en estas
dos escenas?

Palabras claves:
Oprindelige folk - indígenas
Leder - líder
Rettigheder - derechos
Journalist - periodista
Kæmpe imod - luchar contra
Regering - gobierno
Kina - China
Firma - companía
Olie - petróleo
Betale - pagar
Kontrakt - contrato
Mine - mina
Forurene - contaminar
Fredet land - tierra protegída
Regnskov - Selva
Bjerg - montaña
Shaman - Chamán
Bjerg - montaña
Shaman - Chamán

Baggrundsartikler:
Artikler om oprindelige folks kamp for
rettigheder i Latinamerika:
https://oxfamibis.dk/articles/ecuadors-oprind
elige-folk-i-opror-mod-minedrift/
https://oxfamibis.dk/artikler/nyheder/i-hjertet
-af-yasuni/
https://globalnyt.dk/nepenthes-indfodte-kae
mper-deres-overlevelse-i-ecuador/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/per
us-regering-og-landets-indianere-bekriger-hi
nanden
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/o
prindelige-folk-har-en-noegle-til-at-beskyttenaturen/

Modelo actancial:

Overblik over vigtige begivenheder i filmen:
2007: President Rafael Correa indsættes som præsident i Ecuador. Samarbejde med Kina
begynder.
2009-20017: Kina køber 1204 millioner tønder olie af Ecuador, betaler 18,2 millioner $ og laver
16 kontrakter om pre-sale frem til 2024.
2012 - Fernando udgiver bog + artikler med kolleger fra NY, regeringen opdager hvor meget info
han har, de bliver bekymrede og politistyrke møder op hjemme hos ham, kone og børn
skræmmes, Fernando flygter.
2017: Lenín Moreno indsættes som ny præsident.
2020: Rafael Correa anklages endelig for korruption og stilles for en straffedomstol.

