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ANTIRASISTISKA FILMDAGAR

TEMADAGAR HT 2022

Antirasistiska filmdagar bjuder in skolklasser till film och samtal om rasism
och diskriminering. I detta program samlar vi visningar för grundskola,
gymnasiet och vuxenutbildningen. Film & samtalen är tematiska och i de flesta
fall i anslutning till olika minnesdagar såsom FN-dagar.
Alla filmvisningar och samtal är gratis för skolklasser, men bokning krävs.
ARF är en ideell verksamhet inom föreningen FilmCentrum Syd. Det är tack
vare våra samarbetspartners, både de som stödjer oss ekonomiskt och de som
samarbetar kring samtalen som vi kan erbjuda våra film och samtal som
undersöker och diskuterar vår historia och vår samtidsutveckling med fokus
på rasism, diskriminering och allas våra gemensamma mänskliga rättigheter.
Vi ses i biosalongen!
Med reservation för ändringar.
Fler temadagar kan tillkomma.
För mer information,
kontakta: paula@arfarf.se.

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp för varje film och samtal väljer vi utifrån åldersgränser och
åldersrekommendationer i de fall dessa finns, och i annat fall utifrån vår egen
erfarenhet.
Lärare känner dock till bäst både sina elevers mognadsgrad, förkunskaper
eller andra faktorer som kan vara relevanta för val av film och samtal. Ni är
alltid välkomna att kontakta oss för mer detaljerad information om innehållet
i filmen och samtalet och då kunna välja event på bästa sätt.

Bokningslänkar finns för varje event. Det är gratis att delta, men vi har
begränsade resurser. Vi är därför tacksamma om ni vid förhinder avbokar
i god tid så att andra kan ta del av eventet.
En del av visningarna är i samarbete med Skolbio och då görs bokningar
via Kulturbokningen och är endast för grund- och gymnasieskolor inom
Malmö stad. Då ingår även kostnadsfri kulturbuss.
Andra visningar bokas via vår egen bokning. Då kan även folkhögskolor,
Komvux, högskolor, eller skolor utanför Malmö boka sina klasser
kostnadsfritt.

Alla visningar äger rum på
Biograf Panora i Malmö.
Friisgatan 19d.

TEMADAGAR HT 2022
SEPTEMBER
EFTER 11 SEPTEMBER

Vi har målgrupps-markerat
eventen!

DEMOKRATINS DAG

OKTOBER
SLAVHANDELNS ARV
AMERIKAS KOLONISERING

Gymnasier i Malmö

GRUNDSKOLEFOTBOLL MOT
RASISM

Folkhögskolor/Komvux och
gymnasieklasser i och utanför
Malmö välkomnas
Grundskoleklasser i Malmö

FN DAGEN

NOVEMBER
NOVEMBERPOGROMEN
FOKUS: AFROFOBI
TOLERANSDAGEN
PALESTINA DAGEN
DECEMBER
MR DAGEN

EFTER 11 SEPTEMBER

THE MAURITANIAN
Regi: Kevin Macdonald | USA 2021 | Spelfilm | 119 min | Engelskt, franskt, arabiskt
tal | Svensk text
Mohamedou Ould Slahi är en berest och välutbildad ung man som har
studerat elektroteknik i Tyskland och bo i Montreal. När filmen börjar är han
tillbaka hos sin familj i Mauritania för ett bröllop. Året är 2001, och det har
bara gått ett par månader sedan terrorattacken den 11 september. Snart blir
han upphämtad för förhör. Mohamedous kusin är nämligen medlem av Al
Qaida.
“The Mauritanian” är den verklighetsbaserade berättelsen om
terroristmisstänkte Mohamedou Ould Salahi som tillbringade 14 år i ökända
Guantanamo Bay utan vare sig åtal eller rättegång. Han får hjälp av
advokaten Nancy Hollander i sin jakt på rättvisan.

Samtal efter filmen
Hanin Shakrah, jurist, Amnesty
Malmö, kommer att kommentera
filmen och bakgrunden till den
samt svara på frågor från
eleverna.

TRAILER: HÄR
RECENSION: HÄR
DATUM: 9 SEPTEMBER
TID: 9:00-11:30
MÅLGRUPP: GYMNASIE,
FOLKHÖGSKOLA,
KOMVUX, MM.

I samarbete med Amnesty international, Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

BOKNING: HÄR

DEMOKRATINS DAG

I AM NOT YOUR NEGRO
Regi: Raoul Peck | USA 2016 | Dokumentär | 92 min | Engelskt tal | Svensk text

Medgar Evers, Malcolm X och Martin Luther King Jr. var alla framträdande
människorättskämpar, och de blev alla hänsynslöst lönnmördade. Deras
tredje gemensamma nämnare är vännen James Baldwin, författare,
intellektuell och aktivist. Innan Baldwins död 1987 påbörjade han sitt sista
verk, en krönika om sina tre vänner och deras tragiska livsöden.
Raoul Pecks hyllade och mångfaldigt prisbelönade dokumentärfilm I Am Not
Your Negro tar avstamp i Baldwins anteckningar, för att utforska den
afroamerikanska historien och vad det innebär att vara svart i USA i dag.

Samtal efter filmen
Efter filmen samtalar vi med Samuel
Girma kring demokrati, aktivism
och sociala rörelser samt Balwins
betydelse som författare och som
aktivist.

TRAILER: HÄR
RECENSION: HÄR
HANDLEDNING: HÄR

Samuel Girma (f. 1987) är en
Stockholmsbaserad curator inom
film och konst , kulturproducent och

DATUM: 15 SEPTEMBER

aktivist.

TID: 12:50-15:00

I anslutning till den internationella dagen för
demokrati
I samarbete med Skolbio och Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

MÅLGRUPP:
GYMN/MALMÖ
BOKNING: HÄR

SLAVHANDELNS ARV

HARRIET

Regi: | USA 2021 | Spelfilm | 126 min | Engelskt tal | OBS! Otextad!

Filmen är den verklighetsbaserade berättelsen om Harriet, född
Araminta Harriet Ross, som lyckas fly från slaveri och förvandlas till en
av de största frihetskämparna i amerikansk historia.
Filmen följer hennes flykt från plantagen, genom södern till friheten
norrut i Pennsylvania, där hon kommer i kontakt med den rörelse i
vilken hon själv ska komma att bli en av ledarna: "den underjordiska
järnvägen". Harriet är den första långfilm om en av de största hjältarna
i USA:s historia, Harriet Tubman. OBS! Otextad.

Samtal efter filmen
Vi samtalar kring Harriet Tubman
och det underjordiska nätverket
med Linda Lane, universitetslektor
vid Institutionen för socialt arbete,

TRAILER: HÄR

Göteborgs universitet. Linda Lane
medverkar via länk. Eleverna

RECENSION: HÄR

kommer att få möjlighet att ställa
frågor till henne.

DATUM: 6 OKTOBER
TID: 13:00-15:30
MÅLGRUPP: GYMNASIET,
FOLKHÖGSKOLA,

I anslutning till 9 oktober minnesdag för

KOMVUX, MM.

slavhandelns avskaffande i Sverige
I samarbete med Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

BOKNING: HÄR

SLAVHANDELNS ARV

SLAVHANDELNS HISTORIA
År 1620 till 1789 – Från socker till uppror
Frankrike, 2017 | Dokumentär | 52 min | Engelskt tal | Svensk text
Portugisernas sockerrörsplantager i Brasilien och Karibien kommer att
leda till att 30 miljoner afrikaner förslavas. England, Frankrike och
Nederländerna ger sig in på denna lönsamma marknad eftersom Europa
är en omättad marknad på socker. Under denna tid växer den första
utstuderade ”rasbiologin” fram.
Slaveriets historia är en välgjord, delvis animerad, dokumentärfilm som
ger en fördjupad kunskap i historiska händelser men också en bättre
förståelse för vår samtid.

Föreläsning med Kitimbwa Sabuni
Efter filmen följer en föreläsning om Sveriges del i
den transatlantiska slavhandeln. Vad hade Sverige
för roll i och betydelse för slavhandeln?
Föreläsningen kommer att äga rum via länk, med
möjlighet till att ställa frågor.
Kitimbwa Sabuni är aktiv i Afrosvenskarnas
riksorganisation och har 20 års erfarenhet av
aktivism mot afrofobisk rasism, samt är en erfaren
föreläsare.

TRAILER: HÄR
LÄRARHANDLEDNING:
HÄR
DATUM: 7 OKTOBER

I anslutning till 9 oktober minnesdag för

TID: 9:00-11:00

slavhandelns avskaffande i Sverige

MÅLGRUPP:

I samarbete med Afrosvenskarnas Riksorganisation, Skolbio och
Panora/Folkets bio Malmö. Med projektstöd Öppna Malmö.

GYMN/MALMÖ
BOKNING: HÄR

AMERIKAS KOLONISERING

I samarbete med
Latinamerika i
Fokus

BEANS
Regi: Tracy Deer | Kanada 2020 | Spelfilm | 92 min | Engelskt, franskt tal |
Svensk text
När myndigheterna bestämmer sig för att skövla
mohawkernas skog för att bygga en golfbana
uppstår en konflikt där delar av lokalbefolkningen
tar ställning mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt

FÖR ÅK 9!

detta håller Beans, en ung mohawk, på att växa
upp, bli kär och välja utbildning. Filmen är baserad
på verkliga händelser som utspelade sig i Quebec
1990.

Samtal efter filmen
Maria Borda, antropolog,
introducerar filmen och följer upp
den med samtal. Vilka är
mohawkerna? Finns det likheter
mellan Mohawk folkets situation
och andra urfolk i den

TRAILER: HÄR
RECENSION: HÄR

amerikanska kontinenten och
andra delar av världen?

DATUM: 12 OKTOBER
TID: 09:00-11:15

I anslutning till 12 oktober minnesdag.

MÅLGRUPP: ÅK 9
BOKNING: HÄR

I samarbete med Latinamerika i Fokus, Skolbio och Panora/Folkets bio
Malmö.

AMERIKAS KOLONISERING

I samarbete med
Latinamerika i
Fokus

HUSEK
Regi: Daniela Seggiaro | Argentina 2021 | Spelfilm | 89 min | Spanskt, wichital | OBS engelsk text!
I norra Argentina, Gran Chaco, bor urfolket Wichí. Deras
ursprungliga territorier har under 1900 talet alltmer tagits över av
det vita majoritetssamhället med bland annat avskogning som följd.
Klimatförändringar har förvärrat situationen.
Myndigheterna säger sig vilja hjälpa Wichíerna genom att erbjuda
dem ett helt nybyggt bostadsområde. Haken är att de måste överge
sina områden och flytta till stadens förorter. Det vill de inte.
Ana är en ung arkitekt som har fått uppdraget att rita det nya
bostadsområdet och driva projektet. Hennes entusiasm inför
projektet kommer att förändras allt eftersom hon möter Leonel,
Valentino och andra Wichí som gör allt de kan för att förhindra det
som i själva verket är en fördrivning.

Samtal efter filmen

TRAILER: HÄR

Samtal efter filmen med
seniorprofessor Marta Cuesta,
socialantropolog, om kolonialism,
och om Wichí-folkets historia och
nutida villkor.

RECENSION: HÄR

DATUM: 12 OKTOBER
TID: 12:50-15:00

I anslutning till 12 oktober minnesdag.
I samarbete med Latinamerika i Fokus, Skolbio och Panora/Folkets bio
Malmö.

MÅLGRUPP:
GYMN/MALMÖ
BOKNING: HÄR

GRUNDSKOLEFOTBOLL MOT RASISMER

JAG ÄR ZLATAN

I samarbete
med
GFMR

Regi: Jens Sjögren | Sverige 2022 | Spelfilm | 100 min | Svenskt tal

"Jag är Zlatan" är en sann underdog-story om
killen från Rosengård som inte hade något, men
som fick allt – med talang, hårt arbete och trots
motgångar vågade tro på sig själv och sin
livsdröm.

FÖR ÅK 6!

Frågestund med Granit Rushiti
Vi gästas av huvudrollsinnehavaren Granit Rushiti
som spelar Zlatan som tonåring/ung vuxen.
Eleverna får chansen att ställa honom frågor.
TRAILER: HÄR
RECENSIONER: HÄR

Denna film & samtal är ett
samarbete med
Grundskolefotboll mot
Rasismer, och är för de
klasser som deltar i årets
GFMR. För mer information
kring tider och bokning
kontakta Gustavo Nazar.

I samarbete med GFMR och Panora/Folkets bio Malmö.

DATUM: 18 OKTOBER
Målgrupp: deltagande
klasser i GFMR 2022

Anmöl intresse f.o.m.
29 augusti på:
gustavo.nazar@malmo.se

FN DAGEN

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Regi: Kaouther Ben Hania | Tunisien, m.fl. 2021 | Spelfilm | 104 min | Engelskt,
arabiskt, franskt tal | Svensk text
Sam Ali har flytt från kriget i Syrien till Libanon, men ser ingen framtid
där. Han drömmer om ett liv i Europa tillsammans med sitt livs stora
kärlek Abeer. Plötsligt får han ett oväntat erbjudande. En av världens
stora samtida konstnärer vill ställa ut honom som ett levande konstverkmed passet intatuerat på ryggen. En biljett till frihet? Eller tvärtom?
Mångfaldigt prisbelönad och nominerad till bästa utländska film vid
Oscarsgalan 2021.

Samtal efter filmen
Efter filmen samtalar vi med Lina Al-Nahar kring
flyktingkonventionen och mänskliga rättigheter i en
allt hårdare värld, och ett Europa som alltmer
stänger sina gränser.
Lina Al-Nahar är mångfaldsvetare med lång
arbetserfarenhet inom kulturarbetet i offentliga och
ideella sektorn, samt med forskningserfarenheter i

TRAILER: HÄR
RECENSION: HÄR

migrationsfrågor.
DATUM: 24 OKTOBER
TID: 9:00-11:15
I anslutning till FN DAGEN 24 oktober.
I samarbete med Skolbio och Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

MÅLGRUPP:
GYMN/MALMÖ
BOKNING: HÄR

FN DAGEN

I samarbete med
Svenska
Afghanistankommitén

FLYKT
Regi: Jonas Poher Rasmussen | Danmark 2020 | Animerad dokumentär |
83 min | Danskt, dariskt, engelskt, ryskt | Svensk text
En sann historia om att tvingas konfrontera sitt
förflutna för att rädda sin framtid. Flykt berättar
den sanna historien om Amin som tvingas
konfrontera sitt förflutna för att rädda sin framtid.
Han flydde från Afghanistan till Danmark som
ensamresande barn. Nu, som 36-åring, är han
framgångsrik akademiker och ska gifta sig med sin
pojkvän. Men han har hemligheter som riskerar att
rasera det liv han har byggt upp. För första gången
berättar han hela sin historia för en nära vän.

TRAILER: HÄR

MÅNGFALDIGT prisbelönad animerad

RECENSIONER: HÄR

dokumentärfilm!
FILMHANDLEDNING: HÄR

Samtal efter filmen
Representanter från Svenska Afghanistankommitén
samtalar med eleverna efter filmen. Hur är läget i
Afghanistan idag? Och hur ser situationen ut för
asylsökare från Afghanistan i Sverige idag?
I anslutning till FN DAGEN 24 oktober.
I samarbete med SAK och Panora/Folkets bio Malmö.

DATUM: 24 OKTOBER
TID: 12:45-14:45
MÅLGRUPP: GYMNASIET
FOLKHÖGSKOLA,
KOMVUX, MM
BOKNING: HÄR

NOVEMBERPOGROMEN

VAR ÄR ANNE FRANK?
Regi: Ari Folman | Frankrike m.fl. 2022 | Animerad | 99 min | Svenskt tal

Det förflutna talar till nuet i Ari Folmans (»Waltz with Bashir«)
unika pärla om en av litteraturens starkaste röster. Kitty som
är den påhittade vän som Anne talar till i sin dagbok kommer

FÖR ÅK 6-9!

till liv i museet som en gång var familjen Franks gömställe.
Genom dagboken återuppväcks Kittys minnen, för om hon lever
så måste det betyda att Anne också lever. Hon ger sig ut på ett
sökande som tar henne från vår tid tillbaka till det
krigshärjade Europa i jakten på sin förlorade vän.
Vinnaren för bästa film på
Stockhoms filmfestival Junior 2022!

Samtal efter filmen
Vilka lärdomar kan vi få från historien? Hur kan vi
använda dem för att göra vår värld bättre? Vi har
bjudit in Taliah Pollack, författare och filmvetare,
att samtala med eleverna efter filmen.

TRAILER: HÄR
INFO OM FILMEN &
STUDIEMATERIAL: HÄR

I anslutning till minnesdagen

DATUM: 9 NOVEMBER

Novemberpogrommen (Kristallnatten).

TID: 09:00-11:00

I samarbete med Panora/Folkets bio Malmö.

MÅLGRUPP: ÅK 6-9
BOKNING: HÄR

FOKUS: AFROFOBI

DEAR WHITE PEOPLE
Regi: Justin Simien | USA 2014 | Spelfilm | 100 min | Engelskt tal | Svensk text

På ett högt ansett universitet i USA leder en maskeradfest med
afroamerikanskt tema, anordnad av en grupp vita elever, till att den
redan anspända stämningen på campus slår över i upplopp. I fronten för
universitetets svarta minoritet står Sam White och hennes
studentradioprogram Dear White People.
Dear White People är en provokativ och träffsäker satir som slog ner som
en bomb i USA när den kom. Mångfaldigt prisbelönad, bl.a. på Sundance
Film Festival.
Filmen är originalförlagan till TV-serien med samma namn (2017-2021).

TRAILER: HÄR
RECENSIONER: HÄR

Samtal efter filmen

FILMHANDLEDNING: HÄR

Efter filmen följer ett samtal om afrofobi, dess
innebörd och uttryck. Hur ser det ut i Sverige?

DATUM: 15 NOVEMBER
TID: 9:00-11:20
MÅLGRUPP:
GYMN/MALMÖ

I samarbete med Skolbio och Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

BOKNING: HÄR

TOLERANSDAGEN

ALI & AVA
Regi: Clio Barnard | SB 2021 | Spelfilm | 95 min | Engelskt tal | Svensk text

Ali och Ava kommer från olika delar av stan och
från olika ursprung och klass. Han är en rolig och
oberäknelig hyresvärd som extraknäcker som dj
och hon en lågmäld, varmhjärtad, genomsnäll
elevassistent. Deras vägar korsas när Ali kör sina
hyresgästers dotter till skolan där Ava jobbar.
Snart börjar känslor som ingen av dem hade väntat
sig att spraka. Men egna tunga bagage och en
fördömande omvärld ställer till det.
Regissören Clio Barnard (The Selfish Giant) har
hämtat inspiration från verkliga personer i
skapandet av det här varma och lågmälda
kärleksdramat. Resultatet är en engelsk realism av
toppklass med både humor och allvar.

TRAILER: HÄR
RECENSION: HÄR

Samtal efter filmen
Vi har en dialog kring filmen med eleverna och en
inbjuden gäst kring "kulturmöten", "kulturkrockar"
och tolerans. Vad innebär det?

DATUM: 16 NOVEMBER
TID: 13:00-15:00
MÅLGRUPP: GYMNASIET
FOLKHÖGSKOLA,

I anslutning till FN dagen för tolerans.
I samarbete med Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

KOMVUX, MM
BOKNING: HÄR

SOLIDARITET MED PALESTINSKA FOLKET

FARHA
Regi: Darin J. Sallam | Jordanien, Sverige 2021 | Spelfilm | 92 min | Arabiskt,
engelskt, hebreiskt tal | Svensk text
Det är 1948 och i en liten by i Palestina drömmer Farha om att får studera till
lärare. I den lilla byn går vardagen sin stilla lunk, men allt förändras
drastiskt när israeliska soldater stormar in och tvingar befolkningen på
flykt. I förtvivlan låser Farhas pappa in henne i matkällaren, med löfte om
att snarast möjligt komma och hämta henne. Men pappan blir fängslad och
ingen kommer. Inlåst i det lilla mörka utrymmet bevittnar Farha det som
händer utanför genom ett litet hål som är hennes enda källa till ljus och luft,
och hennes enda koppling till omvärlden. Sakta dukar Farha under och när
hennes pappa äntligen kommer tillbaka är hon helt uttömd på hopp.
Bygger på en verklig händelse.

Samtal efter filmen
Vi samtalar efter filmen med
inbjuden gäst kring bakgrunden

TRAILER: HÄR
RECENSION: HÄR

till filmen.
DATUM: 29 NOVEMBER
TID: 9:00-11:15
MÅLGRUPP: GYMNASIET,
I anslutning till FN-dagen för solidaritet med det
palestinska folket
I samarbete med Panora/Folkets bio Malmö.
Med projektstöd av Malmö stads satsning Öppna Malmö.

FOLKHÖGSKOLA,
KOMVUX, MM.
BOKNING: HÄR

MR DAGEN

ENCANTO
Regi: Jared Bush | USA 2021 | Animerad | 102 min | Svenska röster

Den högst ovanliga familjen Madrigal bor gömd i de colombianska bergen, i
ett magiskt hus, i en livfull stad, på en förtrollad plats kallad Encanto.
Encantos magi har välsignat alla barn i familjen med en unik gåva, från
superstyrka till makten att hela – alla barn utom ett: Mirabel. Men när hon
upptäcker att magin som omsluter Encanto är i fara, bestämmer sig Mirabel
för att hon, den enda Madrigal utan krafter, kan vara sin enastående familjs
sista hopp.

FÖR ÅK 5!

Samtal efter filmen
Vi samtalar med eleverna kring filmens budskap

TRAILER: HÄR

RECENSION: HÄR

med inbjuden gäst. Vilken är din superkraft?
DATUM: 9 DECEMBER
I anslutning till FN dagen för Mänskliga Rättigheter

I samarbete med Skolbio och Panora/Folkets bio Malmö.

TID: 9:00-11:00
MÅLGRUPP: ÅK 5
BOKNING: HÄR

OM ARF
ARF står för Antirasistiska filmdagar och arbetar med film
och samtal som metod för att lyfta kunskapen om rasism
och diskriminering och verka för mänskliga rättigheter.
Vi riktar oss i huvudsak till skolor på både grundskolan,
gymnasieskolan samt vuxenutbildning.
ARF har funnits sedan 1993 och är en projektbaserad
verksamhet inom den ideella medlemsföreningen
FilmCentrum Syd.
Detta program är i samarbete med Skolbio och
Panora/Folkets bio Malmö, Amnesty International,
Afrosvenskarnas Riksorganisation, Latinamerika i Fokus,
GFMR - Grundskolefotboll mot rasismer, Svenska
Afghanistankommittén.
2022 har ARF fått projektstöd av Malmö stads satsning
Öppna Malmö och Carl Jönssons Understödstiftelse.

