
Kjære venner, 

Vi takker alle dere som er med å 
støtte og sikre at den palestinske 
regissøren Mohamed Jabaly får 
arbeids -og oppholds visum i Norge, i 
forbindelse med dokumentarfilmen 
hans Ambulance og arbeidet med 
visning og distribusjon som nå følger i 
kjølvannet av den.  
 
Filmen er laget i Norge, men 
opptakene er fra Gaza- Jabalys 
hjemby.  
Jabaly kom til Tromsø på invitasjon 
som ungt filmtalent for å delta på 
Tvibits filmworkshop høsten 2014 – 
rett etter den 50 dagers intense 
bombingen av Gazastripen. Med seg i 
kofferten hadde han opptak fra 
krigen, hvor han selv bidro i et 
ambulanse-team for redde sivil-
befolkningen.  
Jabaly var altså midt i skuddlinjen 
med kamera rundt halsen og 
dokumenterte alt. De som har sett 
filmen har derfor fått et nært innblikk 
i de 50 dagene da over 2000 
menesker ble drept og over 10000 
skaddet i Gaza. Over halvparten av 
dem kvinner og barn.  
 
Ambulance har akkurat nå 
internasjonal festivalinteresse.  
Den var nettopp på IDFA (Best of 
fests) og skal på en omfattende 
internasjonal outreach turne, som 
begynner i England og Norge.  
 
Jabaly har fått tilbud om ansettelse i Jab Film i Tromsø. Begrunnelsen for dette er at både 
produsent John Arvid Berger og executive produsenter Christine Cynn (blant annet co prod 
og co regi på den prisbelønte The Act of Killing), Kristian Mosvold og Hermann Greuel anser 
han som svært talentfull, faglig sterkt kompetent og at han er en viktig ressurs for selskapets 
videre arbeid. Med tilbud om ansettelse er det er derfor søkt om arbeids-og oppholds visum 
for Jabaly, som nylig fikk avslag for andre gang. Vi ønsker nå å anke avgjørelsen. 
 

Mohamed Jabaly, 26 år. Palestinsk merittert regissør 
med utkastelsesvarsel 21.12 2016. 
Nå bosatt i Tromsø, har jobb, har bolig og har bredt 
bransjenettverk. 
 



Norsk filminstitutt, Norsk Filmforbund, Nordnorsk Filmsenter, og en rekke nasjonale og 
internasjonale festivaler og støttespillere, støtter vår sak og vil være med videre i å begrunne 
hvorfor denne saken er prinsipiell for hele den norske filmbransjen. 
Dette er situasjonen: Norske myndigheter (UDI og UNE) overprøver produsentenes 
vurdering og har gitt Jabaly beskjed om å forlate Norge innen 21.12 2016. Reiser han ikke 
frivillig, blir han tvangs returnert for egen kostnad.  
Myndighetene mener han hverken har god nok kompetanse, eller kan bevise sin 
profesjonalitet og faglighet godt nok. Da har han i følge dem heller ikke lenger noen grunn til 
å ha opphold i Norge.  
 
Jabaly søker ikke opphold på humanitært grunnlag. Han søker ikke asyl. Hans visjon er at han 
skal tilbake til Gaza og familien sin når han er ferdig med sine filmprosjekter i Norge. Selv 
som statsløs er dette hans mål. Han er 24 år. Må han reise nå, stopper livet hans muligens 
opp i en flyktningleir ved Gazas stengte grenser. 
 
Vi som bransje kan ikke tillate at UDI eller UNE skal avgjøre hvem som er profesjonelle nok 
til å arbeide med film og ytringsfrihet i Norge. Vi som dokumentarister er avhengig av bred 
internasjonal flyt mellom ressurser og mennesker for å oppnå best kvalitet på det vi lager og 
ytrer.  
Det paradoksale er nettopp at Jabaly og andre norske dokumentarister med flerkulturell 
bakgrunn er de som har størst internasjonal suksess for tiden. Ta bare No Where To Hide 
som et eksempel. For ikke å snakke om Deeyah Khans filmer. Ofte kan distansen til eget 
hjemland være det som forløser et stort internasjonalt filmprosjekt – som kan skape store, 
gode og viktige endringer. 
 
Nå har støttegruppa rundt Mohamed Jabaly de aller beste juristene innenfor feltet til å 
jobbe med saken hans. Dessverre kan de ikke jobbe gratis. Det er et nederlag at man i et 
norsk demokrati må bruke advokater for å sikre rettigheter man har som menneske, men 
sånn er det i Norge nå. 
Advokatutgiftene kan komme opp over 100 000 kroner, og vi er avhengig av støtte fra gode 
hjelpere. Alle bidrag er kjærkomne og kan betales på konto: 
 
47503009508 
Sparebank 1 Nord Norge 
Storgt 35, 9008  
 
Beløp kan også sendes med  vipps til 90989370 
Sett ADVOKAT TIL MOHAMED på innbetalingen. 
kontoeier: Hermann Greuel 
 
Vi sier TUSEN TAKK, og håper du vil spre dette skrivet til alle dine venner, 
 
Med vennlig hilsen 
Mohemed og Støttegruppa rundt Mohamed Jabaly 
 
Mer info. om filmen på www.ambulancegazafilm.com  og på 
https://www.facebook.com/AmbulanceFilm/  

http://www.ambulancegazafilm.com/
https://www.facebook.com/AmbulanceFilm/

