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SYNOPSIS:
De ville forandre verden. Så kom sommeren som forandrede dem.
"Til Ungdommen" følger fire politisk engagerede unge som vil noget. Fire, som tør sige, hvad de
mener om det samfund, de lever i og som alle på hver deres måde vil gøre verden til et bedre sted.
Sana, Henrik, Haakon og Johanne er med i hver deres politiske parti. De befinder sig alle i en
intensiv periode hvor de lærer at blive skarpe debattører ved skolevalget. Den 21. juli tager
Johanne færgen til den socialdemokratiske ungdomslejr på Utøya. Det som siden sker, kommer til
at ændre livet for altid.
En dokumentar som sobert skildrer de unges oplevelser både før og efter Utøya 2011.

OM FILMEN:
Kari Anne Moe skulle lave en dokumentar om den politiske, engagerede ungdom i Norge,
repræsenteret af de fire teenagere Johanne fra AUF, Sana fra SU, Henrik fra FPU og Haakon fra
Unge Høyre. Vi får indblik i deres usikkerheder, drømme, håb for fremtiden, og ikke mindst deres
brændende politiske engagement.
Filmteamet fulgte med den 17 år gamle Johanne til hendes første politiske sommerlejr til Utøya,
men de tog hjem først på formiddagen 22. juli for at møde Sana i Oslo centrum. Så lød der et brag.
Dette er ikke en film om Utøya og selve hændelsen alene. Dette er en film om ungdommen og
menneskene omkring den. Om skolevalget og den første debat, latteren, smilene og tårerne. Men
allermest er dette en film som viser hvor meget kærlighed et folk kan give, når én mand kan give
så meget had.

INSTRUKTØRENS MOTIVATION:
”Da jeg var 15 år havnede jeg ofte i ophedede debatter i klasselokalet og om middagsbordet
derhjemme. Det var så meget uretfærdgihed som krævede handling, og jeg ville så gerne gøre en
forskel. Så jeg meldte mig ind i et politisk parti. Det blev starten på en fase i livet som har sat dybe
spor. Jeg under alle unge mennesker at være en del af et ungdomsparti; oplæringen i debat-teknik,
foredragene som gav politiske aha-oplevelser, og ikke mindst – alle venskaberne som opstod i
kølvandet af at ville noget sammen. Efter at jeg blev voksen har jeg i mange år drømt om at lave
en film fra dette univers, med de unge og deres brændende hjerter i hovedrollen.
I efteråret 2009 fik jeg muligheden for at gå igang med Til
Ungdommen. Det ingen af os var forberedt på var, hvordan
22. juli 2011 skulle vende op og ned på tilværelsen.
Til Ungdommen er stadig en film om unge, der ønsker at gøre
en forskel, men efter 22. juli er det også blevet en film om hvor
skrøbeligt livet er og om, hvordan ungdomsgenerationen
reagerede på det der skete sommeren 2011.
Sammen repræsenterer Haakon, Henrik, Sana og Johanne en
generation som blev voksne hurtigere end os andre. Vi følger dem i en valgkamp, som blev
anderledes end vi kunne forestille os på forhånd. Gennem disse fire personer tegnes et billede af
hvordan 22. juli 2011 ændrede os alle.”
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