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En ny identitet. Från 1945 till idag.
Fokus i programmet är hur Förintelsen 
och Palestina/Israel-frågan orsakat 
djup splittring i Mellanösternfrågan.
Efter andra världskrigets slut chocka-
des världen med bilder från koncentra-
tionslägren. För judarna, ”överlevarna”, 
blev idén om en egen stat nödvändig. 
Men för araberna var en sådan tanke 
oacceptabel. Ändå tvingades palestin-
ska araber bort från sina hem, för att 
ge plats åt överlevande judar. Kon-
sekvenserna efter tragedin, ”nakba”, 
lever vi med än idag.

En serie i fyra delar. Del 4.

 
Samexistens, år 721-1789.
Fokus i programmet är de första 500 
”gyllene åren”, som följdes av 500 
oroligare år på grund av bl.a. korståg, 
förföljelse och katolsk inkvisition.
I nära 1 000 år levde muslimer, kristna 
och judar sida vid sida. Långa tidsperio-
der innebar livet en fredlig samexistens 
med andra av annan tro. Men peri-
odvis förekom tider då ”fel” religion 
kunde innebära direkt livsfara eller 
smärtsam assimilering.

En serie i fyra delar. Del 2.  

 

 
Brytningen, år 1789 - 1945.
Fokus i programmet är splittringen 
mellan europeiska och arabiska judar 
och muslimer, orsakad av bl.a. den 
franska revolutionen.
I tusen år, sen islams födelse, hade 
muslimer och judar levt tillsammans. 
Men så skulle det inte förbli. Med 
startskott i den franska revolutionen 
kom europeiska idéer på bara 150 år 
att lösa de flesta band. Antisemitismen 
fick ökad utbredning bl.a. i Frankrike. 
Hotet mot judarna fick sionismen att 
växa sig stark.

En serie i fyra delar. Del 3.

 
Rötterna, år 610 - 721.
Fokus i programmet är Mohammeds 
liv, samt islams födelse och expansion 
under de första drygt hundra åren. 
Den spännande historien om islams 
födelse, och Mohammeds liv. Hur kom 
det sig att Muhammeds idéer fick 
så stort inflytande? Vad fick den nya 
religionen för konsekvenser för kristna 
och judar?

En serie i fyra delar. Del 1.
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Judar och muslimer har genom historien levt sida vid sida, på gott och ont. De delar heliga platser, 
högtider, filosofi och religiösa berättelser. Denna filmserie tar oss med från 600-talet fram till idag. 
Filmerna skapar förståelse för dynamiken mellan religion, samhälle och kultur. Den visar också  
religionens funktion för människor som söker trygghet, sammanhang och identitet.
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Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.  

 Så här enkelt beställer du: 
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• Posta till: Filmo • Box 6014 • 171 06 Solna

ERBJUDANDE! 
Judarnas & muslimernas gemensamma historia -  4 filmer till priset av 3 - spara upp till 800 kr.  

• Köper du 1-3 filmer kostar de 800 kr/styck • Köper du alla 4 filmerna kostar de 2 400 kr. 

En serie i fyra delar om judarnas och muslimernas relation under ca 1 400 år. Varje film är indelad i tre avsnitt, som kan 
användas separat i undervisningen. Filmerna är kopplade till läroplanens mål. Läs mer i filmens handledning, där du 
även hittar manus till filmen: www.filmo.se.
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Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se


