FILM OCH SAMTAL PÅ MR DAGEN DEN 10 DECEMBER
” Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och
böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”
Artikel 1, Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antogs den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av FN:s
generalförsamling. Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i
mänsklighetens historia, och 2018 markerar sjuttioårsjubileum för deklarationens antagande. Vi har
valt att uppmärksamma detta viktiga jubileum med en av årets mest omtalade och bejublade filmer,
Spike Lees BLACKKKLANSMAN för gymnasieklasser. För grundskolans åk 8-9 visar vi filmen TORNET,
om livet på en palestinsk flyktingläger i Beirut. Filmen markerar även 70 år av den palestinska
diasporan som följde bildandet av staten Israel 1948.
I samarbete med Skolbion i Malmö. Bokningar sker via Kulturkartan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------BLACKKKLANSMAN

Regi: Spike Lee | USA 2018 |Spelfilm | 135 min | Engelskt tal | Svensk text
BLACKKKLANSMAN är den otroliga men sanna historien Ron Stallworth, en svart polis som lyckades
infiltrera Ku Klux Klans innersta krets.
Stallworth är den första afroamerikanske kriminalpolis på Colorado Springs polisstation. Hans
anställning mottas med öppen hotfullhet av både kollegor och chefer. Det är tidigt 70-tal – en tid
kantad av kampen för medborgliga rättigheter. Inledningsvis beordras Stallworth att infiltrera den
svarta studentrörelsen. Men Stallworth vänder snart blicken till viktigare uppdrag. Förställd till rasist
kontaktar Stallworth gruppen via telefon och snart blir han inbjuden i den innersta kretsen. Nu
tvingas cheferna stötta Stallworth med ett team av vita poliser som ska understödja honom.
Stallworths kollega, Flip Zimmerman (som visar sig ha judiskt ursprung), poserar som Ron i fysiska
möten med hatgruppen och får information om deras dödliga planer. Tillsammans sluter Stallworth

och Zimmerman upp för att bryta ner organisationen vars mål är att justera dess våldsamma retorik
för att bli mer folklig.
Samtal efter filmen med inbjuden gäst.
Datum: 10 december
Tid: 8:30-11:30
Målgrupp: Gymnasiet
Bokning: https://kulturkartan.malmo.se/Events/Details/173
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pFc6I0rgmgY
Filmrecensioner: https://kritiker.se/film/blackkklansman/
Filmen är baserad på Ron Stallworths självbiografi Black Klansman – A memoire (2014).
Onlineversion av boken: https://www.amazon.com/Black-Klansman-Memoir-RonStallworth/dp/1250299047
”If one black man, aided by a bevy of good, decent, dedicated, open-, and liberal-minded whites and
Jews can suceed in prevailing over a group of white racists by making them look like the ignorant
fools they truly are, then imagine what a nation of like-minded individuals can accomplish.”
Ron Stallwarth, Black Klansman . Author´s Note

-----------------------------------------------------------------------------------------TORNET

Regi: Mats Grorud | Norge, Sverige 2018 | Animerat | 74 min | arabiskt tal | svensk text
Wardi bor med hela sin familj och släkt i palestinskt flyktingläger i Beirut, Libanon. Hon är 10 år och
är född här. Hon bor här med sin familj som flydde från Palestina 1948. Familjen har själva byggt sitt
hem ”tornet”. Det som 1948 var ett litet envåningshus har med varje ny generation vuxit på höjden,
precis som alla de andra husen i lägret.
Hennes älskade gammelfarfar Sidi var en av de första som bosatte sig i lägret efter att ha familjen
blivit fördrivna från sitt hem 1948. En dag ger Sidi henne nyckeln till deras gamla hem och Wardi
börjar tro att Sidi har förlorat hoppet. Wardi letar efter det förlorade hoppet över hela lägret - och
samtidigt samlar hon även på olika vittnesmål, från olika generationer palestinier. Genom Wardis

ögon berättar filmen en historia om fördrivning och flykt, uppgivenhet och hoppfullhet och om hur
livet ändå alltid fortsätter.
Tornet är en animerad film om att aldrig ge upp drömmen om att återvända hem. Filmen utspelas i
nutid och baseras på intervjuer med palestinska flyktingar i Libanon.
Samtal efter filmen med inbjuden gäst.
Datum: 10 december
Tid: 9:00-10:50
Målgrupp: åk 8-9
Bokning: https://kulturkartan.malmo.se/Events/Details/172
Trailer: https://vimeo.com/296381846
Mer info om filmen: https://1tt96y3e4ctaz48o4cf53sba-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2018/11/pm_tornet_nytt.pdf
Recension: https://www.svd.se/sa-stark-att-man-nastan-tappar-andan/om/filmrecensioner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Film och samtal på MR DAGEN är i samarbete med Skolbion i Malmö samt Unga Panora/Folkets Bio
Malmö. Arrangemanget är en del av ARF året runt som möjliggörs med stöd av:

