VÄRLDENS HÄNDELSER
Flyktingar som idag bor i Sverige berättar varför och hur de flydde sina hemländer.
Berättelserna varvas med arkivbilder från SVT:s nyhetsarkiv. Programmen öppnar
för samtal om svåra saker och ökar förståelsen för människor som flytt till Sverige.

FOLKMORDET I RWANDA
Vi möter Françoise, som var 28 år, 1994.
Hon berättar om sina upplevelser och
flykten till Sverige. Konflikten mellan
Hutu och Tutsi sätts i ett sammanhang
och kopplas bak till koloniseringens
dagar. Dessutom belyses FN:s roll vid
konflikten med bilder från nyhetsarkivet.

MILITÄRKUPPEN I CHILE
Vi möter Carolina som berättar om
hur hon blev fängslad och förd till den
ökända fotbollsarenan efter statskuppen 1973. Bakgrunden och konsekvenserna belyses, som t.ex. ekonomiska problem, strejker och USA:s roll.

MASSAKERN I SREBRENICA
Vi möter Admir som var 17 år då Ratko
Mladic, överbefälhavare i de bosnienserbiska styrkorna, intog staden och
inledde ett folkmord. Admirs berättelse
varvas med privatinspelade bilder från
när det hände, 1995, samt arkivbilder
från SVT.
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Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2013
Producent: Sveriges Television, 2012

Från: 13 år

Längd: ca 29 min film

Ämne: Historia,
samhällskunskap

Svensk text och svenskt tal
Programledare: Lina Makboul

Beställningslista
Jag köper ........ st. art.nr 1541
Jag köper ........ st. art.nr 1542
Jag köper ........ st. art.nr 1543

Världens händelser: Folkmordet i Rwanda
Världens händelser: Militärkuppen i Chile
Världens händelser: Massakern i Srebrenica

Erbjudande!
Vid köp av 3 filmer:

700 kr/ film

800:800:800:-

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.

Skola ..........................................................................................................................................
Leveransadress .........................................................................................................................
Postnummer ............................................... Ort ......................................................................
Fakturaadress ...........................................................................................................................
Postnummer ............................................... Ort ......................................................................
Telefon ................................................................
Datum .................................................................
E-post ........................................................................................................................................
Namn .........................................................................................................................................
Underskrift ................................................................................................................................
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna Tel: 08-445 25 50
ann.nordstrom@cinebox.se
www.cinebox.se

Trailers och studiehandledningar hittar du på www.cinebox.se

