
"My father told me again and again: "Be kind with people.""

Elias, 24 years old, from Syria

"I need a safe place for my children."

Leyla, 42 years old, from Iraq, (endnu ikke publiceret)

"I like learning languages, music, instruments, singing, 
dancing, arts, writing..."

Jan, 19 years old, from Syria



- Other Story er en serie kortfilm som lader dig møde menneskene bag kategorien 'flygtning'. Filmene skal 
fungere som et talerør for alle de almindelige mennesker som lige nu gennemlever dramatiske 
omvæltninger i deres liv, og hvis unikke stemmer og historier ellers ville foblive udokumenterede.

- Kortfilmene skal udgøre en alternativ medie-platform, som giver stemme til mennesker der ikke har en 
stærk stemme i dagens medielandskab. Filmene dekonstruerer stereotyper og går i dybden med én 
fortælling ad gangen, ét menneske ad gangen.

- Other Story filmene faciliterer muligheden for empati og samklang, på tværs af nationalitet og kultur. 

- Filmene er 5-8 min lange, enkle, uden tillagte dramatiske virkemidler og opstår ud fra en serie 
almen-menneskelige spørgsmål, såsom: Hvad er dit ynglingssted? Har du været forelsket? Hvad er din 
drøm nu? 

- Other Story filmene har et ugentligt online reach på 150.000, fordelt ud over 40 lande.

Kort om Other Story

Visionen

Første serie af Other Story kortfilm, bringer beskueren helt tæt på de forskellige fortællinger, ansigter, 

stemninger og stemmer som tilhører de mennesker, der er flygtninge i Europa. Other Story er opstået ud fra et 

ønske om, at bryde med den forenklede og ensidige medie-historie, skabe grobund for humanitet, samt at give 

disse mennesker et talerør for deres egne fortællinger. For Other Story er netop af den overbevisning, at 

måden vi modtager de mange mennesker på flugt fra bla. Syrien, Irak og Afghanistan, er afgørende for hvordan 

deres såvel som vores fremtid vil udfolde sig.

I dagens medielandskab fremstilles flygtninge ofte som anonyme masser og kliché-mættede skikkelser, noget 

som kan være med til at skabe afstand og frygt. Disse mennesker som søger tilflugt i Europa er meget andet 

end 'flygtninge'. Other Story viser det enkelte menneskes unikke væsen, beskueren gives muligheden for, at 

opleve andet end 'at have ondt af flygtningen'. Filmene bliver en mulighed for, at man i et øjeblik kan spejle sig i 

dette menneskes oplevelse af eksempelvis sin ungdoms drøm eller duften af sit ynglings sted; herfra hvor 

empati og med-menneskelighed kan gro.

I hver kortfilm fokuseres der på aspekter ved livet, som alle mennesker har til fælles - drømme, kærlighed, 

venskab, hobbyer og arbejde. Med et simpelt udtryk, en filmisk sanselighed og en enkel serie spørgsmål viser 

kortfilmene både seriøsiteten, humoren, livskraften og absurditeten i det at være flygtning. Som beskuer må 

man risikere sig selv en smule. Turde risikere den øgede kompleksitet - når den ensidige betegnelse flygtning 

bliver nuanceret af almenmenneskelige fortællinger, der minder os om at vores fælles humanitet.

Med Other Story fokuseres der ikke på politik, race og religion. Der fokuseres heller ikke på 

'smerte-fortællingen', selvom denne smerte unægteligt skinner igennem. Der fokuseres derimod på den livskraft 

som disse mennesker også indeholder, de kapaciteter de bringer med sig, og de unikke historier de kan dele. 



Reaktioner på filmene



Dette er Other Story: 

Madeleine Kate McGowan - grundlægger og filmskaber 

Anne Louise Carstens - kreativ aktivisme og interview ansvarlig 

Laura Vilsgaard - kommunikation, netværk og interview ansvarlig 

Siden september 2015, har Other Story holdet rejst til forskellige grænse-områder i Europa, der hvor 
flygtningene lige nu befinder sig i transit - på strandene, i flygtningelejrene og på gaderne. Hvert interview bliver 
til en 5-10 minutter lang kortfilm om dette menneske. 

De mennesker, vi interviewer, befinder sig i en farlig og sårbar overgangsfase, hvor de, da de valgte at blive 
flygtninge, har frasagt sig national identitet, juridiske rettigheder og social status. Den rejse, de er på, er derfor 
både livsfarlig og medfører en dehumanisering. Selve handlingen ?at fortælle sin historie?, er en vigtig proces for 
et menneske, som er i denne situation. Dette skyldes både at de gennem fortællingen faktisk skaber en 
menings-sammenhæng i netop den krise de står i. Handlingen ?at nogen lytter til min historie? og tillægger dén 
værdi, er med til at genopbygge og genetablere noget af den tabte humanitet. Det ligeværdige møde og det at 
lytte aktivt til livsfortællingen er derfor en lige så vigtig del af Other Story, som selve det at producere og 
distribuere filmene.
En stor del af Other Story?s arbejde består i at finde mennesker, der er villige til at lade sig interviewe. En stor 
del af Other Story?s indledende arbejde består derfor i at møde mennesker på flugt, etablere tillid, ro og 
præsentere intentionen og konceptet bag Other Story. Interviewet forløber som en intim samtale et roligt sted, 
som vi finder i nærheden af, hvor vi har mødt disse mennesker. Situationen er typisk utroligt rørende, og 
omstændighedernes kaos står som en ekstrem kontrast til den fortrolighed og ømhed, der opstår i øjeblikket.

Holdet & virket

Virkning & målsætning

Other Story medieplatformen skal udvikles og blive lig TED databasen. I sin enkelhed skal Other Story 
formidle almindelige menneskers stemmer, almindelige mennesker som oplever ekstraordinære situationer og 
omvæltninger. Other Story medieplatformen skal derved blive en platform for de stemmer tilhørende 
mennesker som ikke har en stærk stemme i dagens medielandskab, såsom flygtninge.

Kortfilmene bliver screenet online og deles af helt almindelige mennesker i over 40 forskellige lande. Hver film 
har et ugentligt reach på ca. 150.000, ifølge facebook statistics. Kommentarerne på filmene vidner på en stærk 
følelsesmæssig impact på beskueren.

Udover den svært målbare effekt af filmene, så oplever de flygtninge som filmene omhandler, en utrolig positiv 
feedback, hvilket har en direkte indflydelse på deres liv. 19 årige Jan fra Syrien er igennem Other Story blevet 
kontaktet af et ungt ægtepar i Holland, som driver en kunstnerisk højskole. Her er Jan blevet velkommet som 
en del af fællesskabet.

Other Story opretholder kontakten til alle de mennesker som interviewes. Der vil derfor senere være mulighed 
for senere at drage ud i Europa og lave opfølgende interviews med nogle af disse flygtninge efterhånden som 
de evt. får asyl og integreres i samfundet.


