En ny dokumentarfilm, ’Min Bror, Mit Hjem’,
får verdenspremiere på CPH:DOX den digitale festival torsdag den 22. april kl. 19:00.
Kathrine Ravn Kruse følger i sin nye film de to unge afghanske flygtningebrødre Popal og
Darmal samt præsteparret Merete og Jarle, som kommer til at have stor betydning for
brødrenes integration i det danske samfund.
Filmen handler grundlæggende om næstekærlighed.
Kort om filmen ’Min Bror, Mit Hjem’

Filmen handler om de afghanske flygtningebrødre, Popal (21) og Darmal (18), der efter
mange års adskillelse genforenes i Danmark. De to brødre står vidt forskellige steder i livet –
Popal har for længst fået asyl i Danmark og er en fighter med masser af drømme for fremtiden, hvor Darmal derimod er ny i landet, tung om hjertet og usikker på sin fremtid. Da
Darmal får afslag på asyl, smuldrer brødrenes drøm om en fælles fremtid i Danmark. Med
et kærligt præstepar (Merete og Jarle) og en engageret menneskerettighedsadvokat som
nærmeste allierede, er ’Min Bror, Mit Hjem’ en film om en storebrors kamp for ikke at miste
sin lillebror igen.

Traileren her må meget gerne deles på sociale medier: MIN BROR, MIT HJEM DK Official Trailer on Vimeo

Lørdag den 17. april bringer Kristeligt Dagblad en stor artikel med Merete og Darmal, som
I også er meget velkomne til at dele.

Efter premieren den 22. april kl. 19:00 vil der være en live Q&A med instruktør Kathrine
Ravn Kruse efterfulgt af en live paneltalk om civilsamfundets rolle i forhold til integration.
Panelet er med Darmal og Merete fra filmen, Birgitte Romme Larsen (post doc, KU, forsker i
integration) og Aydin Soei (Danmarks Videnscenter for Integration). Filmen kan ses fra premieredagen og resten af festivalperioden.
Jeg håber, at I har lyst til at være med til at sprede ordet om filmen, da vi har et stort ønske
om, at alle, der kan have interesse i filmen og dens tematikker, gøres opmærksom på den
kommende verdenspremiere. I kan hjælpe ved eksempelvis at dele traileren eller teksten
om filmen.

