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Til lokallagene i  
Norges Bygdekvinnelag 
 

 

Oslo,  11.01.2019 

 

Visning av Thank You For The Rain 
 

 
 

Om filmen 

I den prisbelønte dokumentarfilmen «Thank you for the rain» (2017) får vi følge Kisilu 

Musya, en kenyansk småbonde som kjemper en daglig kamp mot klimaendringene.  

Under seks år har Kisilu filmet sin familie og landsby og hvordan klimaendringene påvirker 

deres liv. Når Kisilus hus blir ødelagt i en storm starter den selvlærte filmskaperen en lokal 

bevegelse av bønder og kaller til kamp mot ekstremværet; en kamp som bringer ham til 

både Oslo og FNs klimaforhandlinger i Paris. Men jo lengre ut i den storpolitiske verden 

Kisilu kommer, desto mer motstand og utfordringer møter han. 

 

«Thank you for the rain» er en varm, inspirerende og rivende historie om håp fra 

klimaendringenes frontlinjer. 

 

Filmen er laget av Kisilu Musya og den norske regissøren Julia Dahr, produsert av Differ 

Media og Banyak Films. Filmen er et resultat av et langt samarbeid, og den viser på en sterk 

måte hvordan klimaendringer allerede har stor påvirkning på lokalsamfunn og landbruket i 

land i det globale sør. Filmen tar opp en rekke spørsmål, slik som klimarettferdighet, 

urbanisering, likestilling, utdanning, organisering og internasjonal politikk. Samtidig er den 

et sterkt portrett av en familie og en kjærlighetsfull familiefar. 

 

Filmen er 87 minutter. 



Utviklingsfondet                               Telefon                    E-post                                           Org.nr.                      Giverkonto  
Mariboes gate 8, 0183 Oslo            23 10 96 00            post@utviklingsfondet.no              971 454 369             5005 15 10000 

 

Hvordan får vi tak i filmen? 

Filmen ligger på Vimeo: https://vimeo.com/227701574 

Passordet får du gjennom å ta kontakt med Utviklingsfondet, kontaktopplysninger 

finner du nederst i dette dokumentet.  

 

Til høyre finnes det en knapp hvor det står «Download». Denne kan dere bruke for å 

laste ned filmen lokalt til en PC eller harddisk. Filmen kan også strømmes, men det 

anbefales å laste den ned hvis dere er usikre på om nettkoblingen er bra nok for å 

vise filmen uten forstyrrelser. Det må beregnes en del tid for å laste den ned, så 

dette bør gjøres et par dager før visningen. 

 

Det er også mulig å vise filmen i kinosal. Det finnes en egen versjon av filmen som 

passer for dette formatet.  

 

Merk: Filmfilen skal kun brukes til den aktuelle visningen. Vil dere vise filmen igjen? 

Ingen problemer – bare ta kontakt så kan vi avtale en ny visning! 

 

Hvorfor ble denne filmen lagd? 

Debatten om klimaendringene var i lang tid preget av bilder av isbjørner på 

smeltende isflak, og en oppfatning av at klimaendringene er noe som kommer til å 

skje en gang i fremtiden. I tillegg har mye klimakommunikasjon skapt en følelse av 

at det er noe som ikke handler om «oss», fordi det rammer folk langt borte, eller en 

følelse av apati – at det er noe som det er umulig for oss som enkeltpersoner å gjøre 

noe med. Filmen er en motvekt til dette gjennom at den viser det menneskelige 

perspektivet ved klimaendringene. Slik gir den økt forståelse og nærhet til 

klimaendringene, og engasjerer de som ser filmen til handling. En menneskelig 

historie engasjerer nemlig langt mer enn statistikk og tall.  

 

Filmen tar opp urettferdigheten ved klimaendringene – de som rammes hardest av 

konsekvensene er de som har bidratt minst til å skape dem. Småskala bønder i 

fattige land er direkte avhengig av naturressursene for sin overlevelse, og mangler 

ofte ressurser og kapasitet til å tilpasse seg endringene som skjer. Samtidig er det 

viktig å ikke omtale mennesker som passive ofre, men som handlingskraftige 

aktører som evner å ta valg og påvirke sine egne liv. Filmen viser styrken som ligger i 

å organisere seg og forene sine krefter for å få til endring, både i lokalsamfunn og 

på tvers av landegrenser. 

 

Hva gjør Kisilu nå?  

Kisilu, Christina og deres lokalsamfunn arbeider for å tilpasse seg klimaendringene. 

De har vært involvert i å starte selvhjelpsgrupper og underviser i klimarobuste 

https://vimeo.com/227701574
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jordbruksteknikker og holder på å spre sin tilpasningsmodell til andre lokalsamfunn i 

Kenya og Øst-Afrika. 

 

Selvhjelpsgruppene møtes regelmessig for å dyrke mat på et fellesområde hvor de 

tester nye metoder og frøsorter. Mange selvhjelpsgrupper har startet spare- og 

lånegrupper for å gjøre det mulig for bøndene å gjøre små investeringer, i f.eks. 

husdyr, frø eller verktøy. 

 

Siden filmen ble laget har 30 nye selvhjelpsgrupper blitt opprettet. Kisilu og de 

andre i landsbyen har organisert flere møter med sine myndighetene på fylkesnivå 

for å snakke om behovene til lokalsamfunnet deres og myndighetene i fire ulike 

fylker har bedt om å bruke filmen i sitt informasjonsarbeid om klimaendringer og 

filmen har blitt brukt i et pilotprosjekt for undervisning med film i skolen. Kisilus 

historie ble omtalt på Øst-Kenyas mest populære radiostasjon med 1,6 millioner 

lyttere. Kisilu har også holdt en presentasjon på TEDxNairobi 2017. Høsten 2017 

reiste Kisilu og Julia på en turne i Norge, hvor filmen ble vist til 5000 skoleelever i 

Hordaland, i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival, Den kulturelle 

skolesekken, Hordaland fylkeskommune og Raftostiftelsen.  

 

Mer informasjon og flere tips for gjennomføring 

For mer informasjon, besøk gjerne www.thankyoufortherain.com. Her finnes det 

både trailer, og en guide fra når filmen ble brukt i Klimavalgalliansens arbeid i 

forbindelse med Stortingsvalget 2017. I denne guiden finnes det blant annet flere 

gode forslag til diskusjonsspørsmål som dere kan bruke for å skape diskusjon eller 

starte en samtale etter visningen. Her er direktelenk til guiden: 

https://docs.google.com/document/d/10Md1zJLt9kDGvD7Ms9T-

Q5X9DGTN5bxEF15vPTXavtA/edit#heading=h.avjwxmc3efsy 

Bilde: Julie Lillesæter. Copyright Banyak Films & Differ Media 2017 

https://docs.google.com/document/d/10Md1zJLt9kDGvD7Ms9T-Q5X9DGTN5bxEF15vPTXavtA/edit#heading=h.avjwxmc3efsy
https://docs.google.com/document/d/10Md1zJLt9kDGvD7Ms9T-Q5X9DGTN5bxEF15vPTXavtA/edit#heading=h.avjwxmc3efsy
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Her kan dere også laste ned en rapport om resultatet fra arbeidet med visninger av 

filmen i Norge: 

http://thankyoufortherain.com/uploads/websites/2095/files/5ad6ee56b6666.pdf 

 

Husk å legge ut bilde i sosiale medier fra visningen! Tagg gjerne @utviklingsfondet, 

@norgesbygdekvinnelag og @differmedia  

 

Ikke nøl med å ta kontakt med meg dersom dere har spørsmål! 
 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Anna Karlsson 

Informasjonskonsulent Utviklingsfondet 

anna@utviklingsfondet.no 

46374292 
 

 

http://thankyoufortherain.com/uploads/websites/2095/files/5ad6ee56b6666.pdf

