
SYNOPSIS (kort) 
 
For barna av okkupant og okkupert starter en livslang krig når freden kommer. Med fengslende for-
tellerstemme leder Liv Ullmann oss gjennom historiene til fem «Tyskerunger». «De Uønskede» be-
lyser hvordan disse krigsbarna, i likhet med dagens krigsbarn, måtte betale for sine mødre og fedres 
synder. 
 
I løpet av andre verdenskrig ble titusenvis av barn født, men i kjølvannet av fredens gledesrus ulmet 
et ønske om hevn. "Nazistenes barn" ble på groteskt og utenkelig vis straffet og utestengt fra det 
norske fellesskapet. De ble fortalt at de var bærere av «Nazi-genet», den verste arvesynden. 70 år 
senere bryter de norske krigsbarna stillheten. I 2007 sto de foran menneskerettighetsdomstolen i 
Strasbourg mot staten Norge. De ønsket rettferdighet for mange tiår med diskriminering, misbruk 
og stilletiende aksept. Retten erklærte saken foreldet. Allerede i 1945 avslo den norske regjering en 
tiltaksplan som kunne ha sikret disse barnas helse og sikkerhet. Det finnes per i dag ingen FN-
konvensjon som beskytter krigsbarn. 
 
 

https://vimeo.com/286867192
http://www.warsdontend.com/
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SYNOPSIS fortsetter (lang) 

Når freden kom til Europa i 1945, startet et smertefullt mareritt for mange av de såkalte nazi-
barna. Tusenvis av uønskede barn ble uthengt for sine mødres valg og straffet for sine fedres 
synder. Historien om andre verdenskrig er en historie om seier og rettferdighet, skrevet av seier-
herrene hvor de små barna og deres mødre måtte betale prisen som syndebukker. Etter en ti år 
lang kamp i norske domstoler, sto en gruppe krigsbarn foran dommerne i Strasbourg. De trosset 
skammen for å søke rettferdighet for livslang diskriminering og utestenging. Retten avviste saken 
og erklærte den foreldet. Slik er også denne historien en refleksjon over den tiden vi lever i og et 
eksempel på hvordan en nasjon nekter å anerkjenne og omfavne sin fortid med anstendighet. Hva 
er meningen med økonomisk vekst og rikdom hvis vi ikke kan ta oss råd til å vise nåde? 
 
«De Uønskede» er en intervjudrevet film som gir seeren anledning til og lytte å reflektere. De per-
sonlige historiene inspirerer seerne å løfte blikket opp fra historiebøkene. Filmen er estetisk og 
bruken av musikk er knapp og delikat. Dette bidrar til å fremheve fortellingen. Filmen gir en sterk 
følelse av oppriktighet - og håp, for en bedre fremtid for dagens- og fremtidens krigsbarn. Slik byr 
filmen på verdifulle erfaringer og vitnesbyrd fra fortiden, til bruk i nåtid og fremtid. 

Om DHEERAJ AKOLKAR  / Manus & Regi  
 
Dheeraj Akolkar er opprinnelig utdannet arkitekt fra Pune University i 
India. Han har flere års erfaring fra den Indiske filmindustrien med 
filmer som: Lagaan (2001), Devdas (2002), Charas - A Joint Effort, Sala 
Bandar (2004) and Black (2006). Som manusforfatter, regissør, cine-
matograf og produsent har han laget kortfilmene: Jotirgamaya - Lead 
Me To The Light (2005), Whatever! (2006), Sold my Soul (2007) and 
Asylum (2010).  
 
Dheeraj driver sitt eget produksjonsselskap - Vardo Films - og jobber 
nå både i India, England og Skandinavia. Hans første fullengde doku-
mentar, Liv & Ingmar (2012), omhandler kjærlighetshistorien til den 
norske skuespillerinnen Liv Ullmann og den svenske regissøren 
Ingmar Bergman. I likhet med De Uønskede er også denne filmen 
intervjudrevet, et format Dheeraj mestrer svært godt. Dheeraj står i 
spissen for den uavhengige filmfestivalen Bombay Mix og er grun-
nlegger av den veldedige organisasjonen Grassroots Stories som 
spesialiserer seg på å skape filmer som kan inspirere til endring. 

http://www.warsdontend.com/


 

Om UPNORTH FILM / Produksjonsselskap 
 
UpNorth Film produserer dokumentarfilmer for et internasjonalt publikum, og består av pro-
dusentene Christian Falch og Torstein Parelius. Med oss på laget har vi også Håvard Bustes, Tonje 
Hessen Schei og Jonathan Borge Lie. Vi representerer et av de største, viktigste dokumentarfilm-
selskapene i Norge, med internasjonale priser som The Golden Nymph, The Amnesty Internation-
al Human Rights Award og The Most Valuable Documentary of the year hos Cinema of Peace i 
Berlin. UpNorth har også vunnet flere norske priser og har flere prisvinnende filmer. Golden 
Dawn Girls, Drone, Big John, Blackhearts, Two Raging Grannies, Recruiting For Jihad og Exorcist i 
det 21. århundre har alle oppnådd bred internasjonal distribusjon med utgivelser, kinovisninger, 
Netflix-salg og tv-sendinger på alle kontinenter. 

REGINOTAT av Dheeraj Akolkar 
 
For noen år siden kom jeg over en nyhetsartikkel som fokuserte på barn som ble 
født under andre verdenskrig, nærmere bestemt barn med tysk soldat som far og 
norsk mor. Artikkelen beskrev misbruket disse barna sto ovenfor samt deres 
livslange kamp for rettferdighet. Jeg tok med meg artikkelen, og samme kveld 
skrev jeg filmens første treatment.  
 
Under arbeidet med denne filmen har jeg til tider vært både sjokkert, redd og 
forvirret. Dette fordi jeg har lært at mange av disse barna ble misbrukt, ikke bare 
av sine mødre, fedre, familier og sitt samfunn, men også av sin egen regjering. Det 
var også sjokkerende å lære at mishandlingen aldri tok slutt - den fortsetter til 
dags dato - nesten 70 år etter at krigen er over. Som filmskaper har jeg lært at 
stilletiende aksept, undertrykkelse, likegyldighet og fornektelse er en vond form 
for misbruk. Denne behandlingen fortsetter å ødelegge liv på en måte som det er 
vanskelig å forestille seg. Det er dette jeg har forsøkt å fange. 
 
Det er mange spørsmål vi trenger svar på. Jeg har ofte lurt på hvorfor dette 
skjedde i etterkrigsårene, og hvorfor det fremdeles skjer i dag? Jeg lurer på hva som forårsaker denne dehuman-
iseringen, en dehumaniserhng som overgår vår evne til empati? Hvorfor er vi redde for 'de andre' - alle som ikke ser ut 
som oss, ber som oss eller elsker som oss - de vi mener har annerledes blod i årene? Hva skal vi med rikdom hvis vi 
likevel er fattige på innsiden og ute av stand til godhet? Hva er poenget med økonomisk fremgang hvis vi ikke har råd 
til nåde? Det er ynkelig at vi har lært så lite av vår fortid, noe som kommer tydelig frem i behandlingen av dagens 
krigsbarn og flyktninger. Historien viser oss dessverre, at: om vi ikke tenker oss om to ganger og lærer av våre feil, blir 
vi sakte men sikkert til de vi forakter og forsøker å bekjempe. Jeg håper at denne filmen tilbyr noe mer enn et vindu 
inn til en historie om livslang kamp ført av krigsbarn. Jeg håper også at den kan være et speil, hvor vi kan undersøke 
oss selv, erkjenne våre feil og godta vår fortid. Kun slik kan vi bedre vår nåtid og fremtid.  
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MY CHILD LEBENSBORN / Transmedia 

De Uønskede er en del av et transmedia-prosjekt som også inkluderer mobilspillet 
My Child Lebensborn, et unikt historie-drevet spill hvor du hjelper et barn av 
fienden i etterkrigstidens samfunn. Spillet er tilgjengelig nå for Android og iOS 
enheter. Finn ut mer på www.mychildlebensborn.com 
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