Czerwiec 2021
Nadchodzące wydarzenia w Al Jazeera English:
Wielokrotnie nagradzane filmy dokumentalne, wstrząsające wywiady i
dyskusje, śledztwa i reportaże, programy informacyjne oraz dotyczące
spraw bieżących

WITNESS
Wybitne filmy dokumentalne z całego świata, które ukazując osobiste historie ludzi
przybliżają problemy tego świata.

W każdy poniedziałek o 00:30 i środę o 22:00

Kadr z odcinka: WITNESS - The Fight for Greenland

WITNESS: Reckoning with Laughter 15 Czerwiec 00:30
| 15 Czerwiec 11:30 | 16 Czerwiec 05:30 | 17 Czerwiec 18:30 | 18 Czerwiec 07:30 |

Czy komedia może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński? Izraelskia komediantka
Noam Shuster uważa, że warto spróbować.
Noam jest stand-uperką, która postanowiła przywrócić pokój, a jej satyra polityczna trafia
na pierwsze strony gazet na całym Bliskim Wschodzie. Noam jest o krok od rozpoczęcia
swojej jednoosobowej tournée komediowego po Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do
Izraela, wkrótce okazuje się, że musi przejść rekonwalescencję po COVID-19 w hotelu
wyznaczonym przez rząd.
Jeszcze większym zaskoczeniem dla Noam było spełnienie jej marzeń. Palestyńczycy i
Izraelczycy śmieją się wspólnie z jej żartów - nawet jeśli są poddani przymusowej
kwarantannie. Kiedy pandemia sprawia, że świat zaczyna się burzyć i ujawnia
niesprawiedliwość rasową i ekonomiczną, Noam szybko przekonuje się, jak wiele jeszcze
jest do zrobienia w Izraelu.

WITNESS: The Fight for Greenland 16 Czerwiec 22:00
| 17 Czerwiec 14:00 | 18 Czerwiec 03:00 | 19 Czerwiec 08:00 |

Na największej wyspie świata czterech młodych Grenlandczyków próbuje kształtować
przyszłość swojego kraju, podczas gdy zbliżają się obchody 300-lecia duńskiej
kolonizacji.
Tillie, opanowany polityk, opowiada się za utrzymaniem statusu Grenlandii jako części
Królestwa Danii, choć nazywa ją "Królestwem Danii 2.0". Kaaleeraq rzuca studia, by
kandydować do parlamentu, stanowczo opowiadając się za niepodległością. Rapper,
Josef, i jego narzeczona, Paninnguaq, zajmują się problemami wagi państwowej, takimi
jak alkoholizm, narkomania, zaniedbywanie dzieci i epidemia samobójstw. Piosenki
Josefa promują grenlandzką kulturę i kwestionują relacje z Danią.
Każdy z tych czterech silnych, młodych Grenlandczyków na swój sposób nalega na
wzięcie odpowiedzialności za przyszłość i zapewnienie nowego głosu swojemu
narodowi..

WITNESS: The Silence of Others 23 June 2000 GMT
| 24 June 1200 GMT | 25 June 0100 GMT | 26 June 0600 GMT |

Kręcony przez sześć lat film "The Silence of Others" ukazuje epicką walkę ofiar 40-letnich
rządów wojskowych generała Franco w Hiszpanii.
Działając na dwóch kontynentach, ofiary organizują przełomowy międzynarodowy proces
sądowy i walczą z "paktem zapomnienia" wokół zbrodni, których doświadczyły. W
Hiszpanii ocaleni i prawnicy zajmujący się prawami człowieka opracowują pozew, którego
hiszpańskie sądy nie chcą przyjąć. W Argentynie sędzia podejmuje się prowadzenia
sprawy sądowej w oparciu o zasadę jurysdykcji uniwersalnej, która pozwala zagranicznym
sądom prowadzić śledztwa w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości, jeśli kraj, w którym do
nich doszło, odmawia ich prowadzenia.
Ten wielokrotnie nagradzany dokument jest przestrogą przed faszyzmem i
niebezpieczeństwami związanymi z zapominaniem o przeszłości.

