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Anbefalinger:
"Når jeg ser 'We Carry It Within Us', bliver jeg slået af min egen uvidenhed. Ikke sådan at
lmen er nedladende eller udskammende; lmen åbner blot min forståelse for, at der er
mange synsvinkler på en historie, man tror er fælles - og at min egen synsvinkel godt kan
trænge til noget mere viden."
- Merete Pryds Helle, forfatter, modtager af De Gyldne Laurbær 2017 for romanen 'Folkets
skønhed' og nomineret til en lang række litteraturpriser

http://wecarryitwithinus.com/
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"Helle Stenum's documentary 'We Carry It Within Us' is a very powerful yet elegant
interrogation of the legacies of Danish colonialism, a lm full of memorable insights into
the postcolonial condition of Denmark communicated in very poignant ways. This lm
should become a catalyst for altogether new kinds of dialogue and debate within and
beyond Denmark."
- Nicholas De Genova, editor of 'The Borders of "Europe": Autonomy of Migration, Tactics
of Bordering' (2017)

Ny dokumentar 2017

We Carry It Within Us
– fragments of a shared colonial
past

Fra premieren 31. maj 2017, hvor re af de medvirkende, La Vaughn Belle, Chenoa Lee,
Tiphanie Yanique og Tami Navarro, deltog i panel og debat faciliteret af Politikenjournalist Gudrun Marie Schmidt

fortæller om (primært) danskere til danskere.’ Dokumentaren ‘We Carry It Within Us’
undersøger, hvem der fortæller historien hvordan og om hvad.
Og viser hvordan historien er tilstede i nutiden.

Vil du bestille en visning?

http://wecarryitwithinus.com/
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I 2017 er der fokus på den fælles fortid mellem Danmark og det nuværende US
Virgin Islands. Kolonitiden, slaveriet og den transatlantiske menneskehandel bliver
i Danmark oftest fortalt efter modellen: 'Danskere
Kontakt og book

Omtale i Politiken
Om De Vestindiske øer, kolonitiden, historiebrug og historiens betydning i nutiden.
Læs om Helle Stenums ideer til, hvordan historien kan fortælles og fortolkes, og
hvad hun håber at rykke med dokumentaren We Carry It Within Us
Læs omtalen

Se traileren

Trailer: Chenoa Lee
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Historien om, at slavefrigørelsen var resultatet af slavernes eget oprør – og ikke af
de danske koloniherrers humanisme – har måske været for vanskelig at oversætte
ind i den danske fortælling om egen fortid, siger Virgin Islanderen Chenoa Lee.

Trailer: Yanique
”Min bedstemor lærte mig, at danskerne var særligt grusomme. Der var langt mere
vold og lemlæstelse her, end hos f.eks. vores naboer på de britiske vestindiske øer,”
fortæller Virgin Islanderen Tiphanie Yanique.
Se traileren

Mere om Helle Stenums arbejde
Migrationsforsker og selvstændig konsulent, forfatter af tidsskriftartikler,
bogkapitler og rapporter om bl.a. au pair migration, somaliere i København og
papirløse migranter i Norden. Erfaren underviser og foredragsholder
Læs mere

House of
Memory
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