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Människor är som dansande stjärnor
En resa till det heliga landet
Förintelsen under andra världskriget bestämde och formade Majs
barndom. I filmen Människor är som dansande stjärnor reser Maj både
bakåt i tiden och i nutid, för att se hur människor i Israel formats
av historien och hur deras gärningar i Palestina bestäms av det
förflutna.
I filmen träffar vi bland annat den sista stora nazistjägaren, chefen
för Simon Wiesenthalcentret i Jerusalem, Efraim Zuroff, som bl.a.
jagat baltiska krigsförbrytare i Sverige.
Titeln syftar till alla de som osjälviskt ger sitt arbete och ibland sina
liv för att rädda andra människors liv. Den judisk-amerikanska
Jerry Levin var en gång platschef för CNN i Beirut och Mellanöstern.
När han kom ut efter att ha tagits till fånge av Hizbollahoch suttit som
gisslan i närmare ett år, beslöt han att istället bli fredsaktivist i Palestina.
Tillsammans med Jerry Lewin reser Maj till Västbanken och Gazaremsan
för att där se och uppleva hur palestiniernas vardagsliv ser ut under
ockupation.
Den israelisk-judiska organisationen Rabbies for Human Rights, rabbiner
för mänskliga rättigheter, ger oss en bild av den eskalerande stölden av
palestinsk mark och olivträd (360.000 olivträd har stulits från palestinierna
de senaste fyra åren). Vi möter palestinier och människor från hela världen
som reser till Palestina i solidaritet: franska bönder, norska kristna
följeslagare och unga amerikaner.

Medverkande
Efraim Zuroff
chef för Simon Wiesenthalcentret i Jerusalem
Jerry Levin
f.d platschef för CNN i Mellanöstern, numera
Christian
Peace Maker Team i Palestina
Zleeka Musaeb
Palestinsk skoldirektör.
Israeler, palestinier, norrmän, amerikaner, fransmän, australier, amerikaner.
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Produktionsuppgifter
En film av

MAJ WECHSELMANN

Klippning/ On line

ANDI LOOR

Ljud & mixning

CINEPOST
LEIF WESTERLUND
LASSE LUNDBERG

Musik

ANDERS KOPPEL

Produktion

PRODUKTIONSGRUPPEN WECHSELMANN AB
SVERIGE 2005

Med stöd av

SFI, HJALMAR PALMGREN

Längd och format

74 minuter, Beta sp, Digibeta, färg
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