Utbildningsfilm för skolan

Talesätt:
”Låt en flicka
födas någon
annanstans. Låt
en pojke födas
här”

www.cinebox.se

Det blev en flicka
Visste du att:
Indiskt talesätt när
en flicka föds:
”En tjuv har
kommit”

• I Indien och Kina dödas 20
- 30 procent av flickorna
före födseln.
• Det i dag saknas fler flickor
på grund av könsmord än det
sammanlagda antalet döda
från alla folkmord under
1900-talet.
• FN uppskattar att det i dag
saknas 200 miljoner flickor
på grund av könsmord.

Vi träffar bland annat Mitu, mamma till två flickor. Hennes man och svärmor krävde abort
när de fick veta att hon väntade flickor. Nu har Mitu anmält händelsen till domstol.
•
•
•

Vad händer när det finns många pojkar och alldeles för få flickor i ett samhälle?
Vad är orsakerna bakom synsättet att flickor är mindre värda?
Vad kan man göra för att bryta mönstret?

FAKTA

Det blev en flicka

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2013
Producent: Shadowline Films, 2012

Från: 13 år

Längd: 52 min

Ämne: SO

Svensk text
Version för institutionellt bruk
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Beställning:
Jag köper ........ st. art.nr 1545 		
Det blev en flicka - en film om könsmord 800:-

Ring eller mejla din beställning på: Tel.nr: 08-445 25 50 E-post: ann.nordstrom@cinebox.se

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s
allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika undervisningssituationer.
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Trailer och studiehandledning hittar du på www.cinebox.se

