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Antirasistiskt monument bjuder in till ett möte med Sybrina Fulton och andra mödrar, vilka
deltar på länk. På plats finns Jerry Bagley, producent till filmen From Pain to Power: A
revolt special, som vi visar före samtalet.

Kvällens värd är Manal Masri, filmregissör och en av initiativtagarna till Antirasistisk monument.
Samtalet kommer att ledas av Rafaela Stålbalk Klose, journalist.

FROM PAIN TO POWER: A REVOLT SPECIAL 
Regi: Steve "RAZE" Julien och Jon Eckhaus | USA 2020 | Dokumentär | 23 minuter | Engelskt tal - otextad

En film om de familjer som har förlorat barn och andra närstående till följd av vapenvåld och polisbrutalitet i
Amerika, särskilt de mammor som lämnas kvar för att finna rättvisa i ett system som ofta är korrupt. Filmen
belyser kampen för social rättvisa, från ”March on Washington” 1963 till 2000-talets uppror som sprider sig
på gatorna i Kentucky, Atlanta och flera andra platser. 

Filmen innehåller förtroliga intervjuer med några av de aktivisterna i spetsen för kampen för social rättvisa,
inklusive Tips ”T.I.” Harris, Tamika Mallory, Mysonne, Ben Crump, Drumma Boy, Shabazz the OG, Dr. Frank
Smith, Ms. Opal Lee, Linda Sarsour, Bridgett Floyd, Lonita Baker, Angela Williams och Mothers of the
Movement; Kadiatou Diallo, Thelma Pannell- Dantzler, Sybrina Fulton, Wanda Johnson, Maria Hamilton, Gwenn
Carr och Tamika Palmer.

Efter filmvisningen och samtalet kommer initiativtagarna till antirasistiskt monument i Malmö (Manal Masri,
Nicolas Lunabba, Daniel Diaz, Showan Shattak och Robert Nilsson Mohammadi) ta emot reaktioner och
erfarenheter av rasistiskt våld i Malmö.

Vi bjuder på fika!

Antirasistisk monument 
TRAYVON MARTIN: CELEBRATION OF LIFE 

2022 är det 10 år sedan 17 åriga
Trayvon Martin blev mördad på väg
hem till sin far efter att ha handlat
godis på en närbutik. Hans mamma
Sybrina Fulton har ägnat sitt liv åt att
få upprättelse och kämpa för social
rättvisa. En av många mödrar som
kämpar för upprättelse och
erkännande efter att deras söner
blivit offer för rasistiskt våld i USA.

DATUM: 17 november
TID: 18:00-20:00
PLATS: Panora
FRI ENTRÉ!

Filmvisningen och samtalet är ett samarrangemang av Antirasistiskt monument, Antirasistiska filmdagar och
Malmö stad.
I samarbete med Folkets bio Malmö, Helamalmö och ABF Malmö. Med projektstöd av Öppna Malmö.



högerpopulismens framväxt i europa 
film och panelsamtal

Regissör: Jean-Gabriel Périot | Frankrike 2021 | 83 minuter | Dokumentär | Franska | Svensk text

Att göra en klassresa är näst intill omöjligt i det rigida klassystem som fortfarande definierar det
franska samhället. Trots att han själv är arbetarklass, lyckas berättar-jaget i Tillbaka till Reims, att
undkomma sitt öde; att arbeta i en fabrik från 13 års ålder, leva i undermåliga lägenheter och tyngas
ned av analfabetism, alkoholism och en för tidig död. Han flyr platsen han växte upp på och återvänder
bara då hans far - som han hatade - har dött. Det är inte förrän hans mor börjar prata med honom om
sitt liv som han inser hur mycket hans far formats av sin omgivning och sina yttre förutsättningar.

Tillbaka till Reims är baserad på Didier Eribons memoarer med samma titel, som publicerades 2009. Men
det här är mycket mer än en persons livshistoria. Genom sammansättningen av filmfragment,
nyhetsinslag och scener ur dokumentärer illustrerar och förklarar filmen utvecklingen för den franska
arbetarklassen som helhet – från 1950-talet fram till idag. Inbitna kommunister utgör nu en viktig bas
för det extrema högerpartiet Front National. Men det beror mer på förlust av identitet än
främlingsfientlighet. 

DATUM: 19 november
TID: 13:15-14:45
PLATS: Panora 
FRI ENTRÉ!

TILLBAKA TILL REIMS – (Fragment)

Med film och samtal undersöker vi högerpopulismens framväxt i både Sverige och Europa.
Varför har delar av arbetarklassen röstat på högerpopulistiska och nyfascistiska partier?
Vi visar två filmer, och med ett panelsamtal diskuterar vi frågan. Välj att se en film, höra på
panelsamtalet, eller delta på alla tre programpunkterna. Vi bjuder på fika!

Lördag 19 november - 13:15-18:00 (Se tid för respektive programpunkt)
Biograf Panora
Fri entré

Filmvisningarna och panelsamtalet om högerpopulism är ett samarrangemang av Antirasistiska filmdagar,
ABF Malmö, LO Malmö och Folkets bio Malmö. 
Med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond och Projektstöd Öppna Malmö.



Pål Brunnström, historiker och forskare vid Malmö Universitet. Han har forskat om svenska
kapitalägares konstruktioner av klass och genus i sin avhandling, samt forskar och undervisar om
Malmös historia, arbetarrörelsens historia och urbanhistoria.

Charlotte Wiberg, filmvetare och frilansskribent. Hon har skrivit för såväl dagspress som för
Kulturtidskriften FML och för Tidskriften EXPO.

Edda Manga, idéhistoriker, forskare och vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum. Hon
fokuserar i sin forskning på intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och
postkolonial teori.

Erol Dramer, ordförande för LO-facken i Malmö.

Moderator: Petter Larsson, journalist. Publicerad bl.a. i Sydsvenskan, Aftonbladet, Dagens ETC.

PANELSAMTAL: 
Högerpopulismens framväxt i Europa

Nyfascism och högerpopulism breder ut sig i Europa med stora
valframgångar i flertalet europeiska länder. Hur har vi hamnat där? Och
varför röstar delar av arbetarklassen på dessa partier runt om i Europa? 

Vi har bjudit in en panel som diskuterar dessa frågor, och relaterar dem till
filmerna "Tillbaka till Reims" och "Marschen mot Rom".

DATUM: 19 november
TID: 15:00-15:45
PLATS: Panora
FRI ENTRÉ!

Filmvisningarna och panelsamtalet om högerpopulism är ett samarrangemang av Antirasistiska filmdagar,
ABF Malmö, LO Malmö och Folkets bio Malmö. 
Med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond och Projektstöd Öppna Malmö.

Vi bjuder på fika i
pauserna!



MARSCHEN MOT ROM
exklusiv förhandsvisning!

Regissör: Mark Cousins | Italien 2022 | Dokumentär | 98 min | Italienska, Engelska | OBS! Engelsk text
Skådespelare & medverkande: Alba Rohrwacher, Mark Cousins

Genom tidigare okända bilder och sin karaktäristiska filmanalys berättar Mark Cousins om
fascismens födelse i Italien och sedermera spridning över Europa. Delvis en essäfilm och delvis ett
historiskt dokument kontextualiserar Cousins historien och visar att dåtiden är en spegelbild av vår
egen tid. En tid där massmedia manipuleras och extremhögern långsamt kryper fram igen. 

The March on Rome har premiär på italienska biografer i slutet av Oktober, exakt 100 år efter
Benito Mussolinis ökända uppror. Filmen har svensk biopremiär 2023 och distribueras av Edge
Entertainment.

 Mark Cousins är den nordirländske regissören
och manusförfattaren vars filmserie The Story
of Film: An Odessy blivit unisont hyllad av
kritiker och publik. Hans filmer har regelbundet
haft premiär på prestigefulla filmfestivaler
såsom Cannes, Venedig och Berlin.

DATUM: 19 november
TID: 16:15-18:00
PLATS: Panora
FRI ENTRÉ, men föranmälan
krävs! Anmäl er HÄR

Filmvisningarna och panelsamtalet om högerpopulism är ett samarrangemang av Antirasistiska filmdagar,
ABF Malmö, LO Malmö och Folkets bio Malmö. 
Med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond och Projektstöd Öppna Malmö.

http://simplesignup.se/event/197931-exklusiv-foerhandsvisning-marschen-mot-rom


Regissör: Susani Mahadura | Finland 2022 | Dokumentär | 54 minuter | Finska, engelska somaliska | OBS!
Engelsk text

Kelet, en ung finsk-somalisk transkvinna som drömmer om att bli fotomodell, har lämnat sin familj i
Manchester och återvänt till sitt barndomshem i Finland. Med stöd av sina vänner inom ballroom-scenen i
Helsingfors bygger hon ett nytt liv, möter sina rädslor och följer sina drömmar.

SAMTAL EFTER FILMEN
Efter filmen följer ett samtal kring transfobi, afrofobi, rasism och intersektionalitet. Vi har bjudit in 
Sousou Salma, och Andi Malm från Malmö, och Purity Akabishanga Paige, transaktivist och socialvetare
från Stockholm, som kommer att delta via länk. 

Moderator: Ingo Cando, Wotever Malmö
 

Arr: ARF i samarbete med Malmö Queer Filmfestival/Folkets Bio Malmö, ABF Malmö, Wotever Malmö,
Transammans Syd. Med Projektstöd Öppna Malmö.

tdor: kelet - film och samtal

Transgender Day of Remembrance (TDoR) hålls
årligen den 20 november till minne av de personer
som mördats till följd av transfobi. Minnesdagen
instiftades av Gwendolyn Ann Smith för att
högtidlighålla minnet av Rita Hester som mördades i
Massachusetts den 20/11 1998. Dagen är för att
hedra dem som har fallit offer för våld och transhat
och de som utätts för det varje dag.

DATUM: 20 november
TID: 14:30-16:15
PLATS: Panora
FRI ENTRÉ!

OM TDOR utställning
På Flykt från hetero-cis-

normen
Ett ljudverk av Andi Malm, 
konstnär och transaktivist. 

Nedre foajén.

https://sv.wikipedia.org/wiki/20_november
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transfobi
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gwendolyn_Ann_Smith&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


MOTSTÅND I EN FASCISTISK SAMTID

 

Den antirasistiska tidskriften MANA bjuder in till ett samtal kring organisering,
byggande av allianser och motstånd i en alltmer fascistisk samtid. Inbjudna till
samtalet är organisationer och personer som alla på olika sätt arbetat antirasistisk. 

Frågan är: hur samlar vi oss, hur gör vi och vad gör vi?

 
 
 

Arrangörer: MANA – Antirasistisk tidskrift i samarbete med Antirasistiska filmdagar, Folkets bio Malmö
och ABF Malmö. Med projektstöd Öppna Malmö.

 

DATUM: 20 november
TID: 16:30-17:30
PLATS: Panora
Fri entré! 



Antirasistiska filmdagar i Malmö är en del av FilmCentrum Syd.
www.arfarf.se

www.filmcentrumsyd.se

https://arfarf.se/
https://filmcentrumsyd.se/

