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Antirasistiska filmdagar är en tematisk festival med 
film och samtal kring mänskliga rättigheter 

Ett samarrangemang av OIKOS Community och ARF



ME, MY GIPSY FAMILY & WOODY ALLEN 
Visas den 21 november klockan 13.00 (högstadium/gymnasium)

Laura Halilovic berättar historien om sin romska familj som lever i det italienska samhällets ut-
kant. De har ont om pengar och rättigheter, men har gott om kultur och traditioner. Laura, som 
är 20 år, började omedvetet samla material till filmen när hon som barn lånade familjens video-
kamera och filmade allt i hennes närhet. Resultatet blev hennes första dokumentärfilm, en film 
som blev uppmärksammad i flera internationella filmfestivaler.

Regi: Laura Halilovic
Genre: Dokumentär
Rek. från ålder: Barntillåten
Land: Italien
År: 2009
Längd: 50 min.
Talat språk: Italienska. 
Textat språk: Svenska
Distributör: Folkets Bio

Se trailer: www.youtube.com/watch?v=Jaujsc352q4

99% ÄRLIG 
Visas den 21 november klockan 09.00 (högstadium/gymnasium)

Emir, Amina, Haji och Assad är alla medlemmar i hip-hop gruppen Forente Minoriteter. Filmen 
följer dem genom den musikaliska processen, med alla dess uppgångar och nedgångar. Filmens 
regissör har följt gruppen i över två år, vilket resulterar i ett intimt möte med några riktigt char-
miga och öppna ungdomar. De är alla olika men hittar en gemensam plattform i deras passion 
för musiken, men inte minst genom att de hittar sin egen plats och identitet bland alla motstridi-
ga krav från vänner, familj och det norska samhället. 99% ärlig är en film som berättar historien 
om en bit av det moderna Norge på ett oväntat, varmt, förutsättningslöst och rörande sätt.

Regi: Rune Denstad Langlo
Genre: Dokumentär
Rek. från ålder: Barntillåten
Land: Norge
År: 2008
Längd: 1 tim. 10 min.
Talat språk: Norska
Distributör: Folkets Bio

Se trailer: se.filmtrailer.com/cinema/all-30/2658/99+Arlig+film+trailer.html



TOMBOY 
Visas den 22 november klockan 09.00 (mellanstadium)

När nyinflyttade 10-åriga Laure tas för att vara pojke bestämmer hon sig för att spela med. Be-
slutet är kanske inte helt genomtänkt och får till slut ohållbara konsekvenser, men leder också 
till fungeringar om kön och identitet. En vacker, allvarlig men också underhållande filmpärla. 
Flerfaldigt prisbelönad på stora filmfestivaler.

Regi: Céline Sciamma
Genre: Spelfilm
Rek. Från ålder: åk 4
Land: Frankrike
År: 2011
Längd: 84 min.
Talat språk: Franska
Textat språk: Svenska
Distributör: Folkets Bio

Se trailer:  www.youtube.com/watch?v=Jb-Oys-IcWE
Filmhandledning: http://www.sfi.se/PageFiles/22941/Tomboy_%204.pdf

KID SVENSK 
Visas den 22 november klockan 13.00 (mellanstadium)

Vad gör man om man heter Kirsi och skäms över sin finska mamma som aldrig lärt sig svenska? 
Man blir sur och förbannad och lär sig hata Finland. Och man byter namn till Kid Svensk. Året 
är 1984. Det är sommar och Kid, en rebellisk 12-årig tjej, åker mot sin vilja med sin mamma till 
Karelen i Finland. Med på resan är mammans halvgalna väninna och hennes 13-årige son. Det 
blir en resa som väcker starka känslor och tvingar dem alla att konfronteras med sina rötter. En 
film om föräldrauppror, nyvaknad sexualitet och om att väsa upp mellan två kulturer.

Regi: Nanna Houlman
Genre: Spelfilm
Rek. från ålder: åk 6-7
Land: Sverige
År: 2007
Längd: 100 min.
Talat språk: Finska, Svenska
Textat språk: Svenska
Distributör: FilmCentrum

Se trailer: www.youtube.com/watch?v=DqMOQBP_TYs
Filmhandledning: http://riks.filmcentrum.se/media/film/
pedagogik/kid-svensk__handledning-sfi.pdf



OIKOS LANDSKRONA vill tillsammans med ett flertal samhälleliga aktörer, såsom 
kommun, arbetsförmedlingen, institutioner och organisationer utveckla Växthuset (idé- och ut-
vecklingscentra) till ett ”växthus” till stöd för integrationsarbetet i Landskrona och kranskom-
munerna. Växthuset ska vara en självständig utvecklingsmiljö för förnyelse av lokalsamhället. 
I Växthuset ska finnas finns tre viktiga komponenter för arbete med ungdomar och vuxna:

l  att stärka individen
l  att höja kompetensen
l  att integrera det internationella
 

DETTA GÖR VI
Musik
Spela in egna låtar, repa med ditt band.
Lär dig spela! Vår musikproducent visar hur!!
 
Open stage
Öppna scen ges Växthuset medarbetare och studerande möjlighet att göra ett framförande, ex-
empelvis för dig som är musiker eller musikintresserad, vill läsa poesi eller kåsera. Alla är väl-
komna att delta och alla är välkomna att lyssna.
 

Volontär
Åk ut i Europa & jobba med film, musik, dans eller demokrati. 
Få hjälp på vägen ut i världen!
 
Kreativ verkstad
Måla, klipp, klistra & pyssla i vår konstverkstad.
Tag med dina vänner och starta en konstcirkel idag.
 
OIKOS integrationsprogram
Tanken bakom de integrationsprogram som erbjuds är att arbeta på nya sätt. Att presentera det 
svenska samhället i film, bild, berättelser och dialog ur ett historiskt perspektiv kan ge en bättre 
grund för att förstå den nya kulturen. Programmen erbjuds till ca 15 personer i vardera Lands-
krona och Malmö. Dessa är nyanlända (EUs definition av nyanländ: upp till 5 år i Sverige) an-
höriga från tredjeland, dvs icke EU-länder. Vi eftersträvar deltagare med olika bakgrund, olika 
kön, olika åldrar.
 
Folkfesten 2013 - Folkfesten/600
Förberedelsearbete och planering pågår för fullt inför jubileumsåret! Firande ska vara roligt, en-
gagerande och sprida glädje och vi vill verkligen att alla ska vara med och fira 600-års jubileum. 
Vi vill att det ska bli en riktig folkfest som har någonting för alla. Så sitt inte hemma och slöa. 
Tidigare har Wrangelska parken varit en naturlig mötesplats i Landskrona och med Folkfesten 
vill OIKOS ta vara på den traditionen. Syftet med Folkfesten är att kraftsamla och samordna alla 
goda krafter i kommunen, för att tillsammans arbeta mot en stämning av gemenskap, samarbete 
och tolerans som nu mer än någonsin behövs i vår fina stad. Folkfesten är en kulturfest där vi 
uttrycker att vi är både lika och olika. 

OIKOS COMMUNITY
Låt ditt intresse bli din framtid
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Arbeta som volontär
Vill du vara med i vår ungdomsgrupp och lägga några timmar i veckan och stödja andra ungdo-
mar i det lokala samhället.

OIKOS LANDSKRONA 
Växthuset
Rådhusgatan 11, 
261 31 Landskrona, 
Tel. 0418 10 133 
info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org

Small is beautiful

OIKOS COMMUNITY
Låt ditt intresse bli din framtid

OIKOS Community är en internationell organisation som framförallt arbetar inom 
tre områden; att stärka det civila samhället, att främja kulturell mångfald samt att stödja intres-
set för naturen och urbana miljöfrågor. OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkulturella 
projekt och icke-formellt lärande. 

Genom att arrangera filmvisningar med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra 
kulturevenemang, vill OIKOS Community i samarbete med ARF (Antirasistiska Film-
dagar) synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskrimi-
nering och demokrati i Landskrona. Varje filmvisning avslutas med ett samtal.

Bokning
Härmed inbjuder vi er på Antirasistiska filmdagar i Landskrona den 21-22 november 2012 på 
Biografen MAXIM Östergatan 13 i Landskrona. Antirasistiska filmdagar är en tematisk festival 
med film och samtal kring mänskliga rättigheter. 

Kontakt 
silvija.jansson@oikoscommunity.se 
Tel. 0418 10 133 eller 0707 253 342

Målgrupp
Målgruppen är främst ungdom från 
mellanstadiet till gymnasiet på skoltid. 

Vill du veta mer ?
oikoscommunity.org

OIKOS COMMUNITY
Lund - Malmö - Landskrona
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