
  

 
TIL ELEVER 

 

TÅRNET 
Tårnet er en hjertevarm og spændende historie om den 11-årige pige Wardi, som er født og opvokset i en 

flygtningelejr i Libanon, ikke langt fra Palæstina. Hendes oldefar flygtede fra Palæstina i 1948 og har boet i 

flygtningelejren lige siden. Han giver Wardi en opgave: Hvor finder man håbet om en bedre fremtid? Wardi 

dykker ind i fortiden og fortæller på den måde palæstinensernes historie for dig.  

 

 

Baggrund 
Tårnet er instrueret af den norske filminstruktør Mats Grorud, som ved meget om Libanon og har erfaring 

fra en af flygtningelejrene i Beirut. Hans mor arbejdede som sygeplejerske i Libanon i 1980’erne, og han så 

som barn billeder af børn og unge på hans egen alder, som voksede op i krig. Han flyttede til Libanon i 2001 

og tilbragte et år i en af flygtningelejrene, hvor han underviste i engelsk i en af børnehaverne i lejren. 

Grorud har lavet filmen for at vise, hvilken tragedie det er, at nogle børn bliver født og vokser op i 

flygtningelejre.  

 

Under sit år i flygtningelejren fik Grorud mange gode venner, hvis familier han lærte at kende. Det er 

forholdet til disse mennesker, som han ønsker at vise i Tårnet. Hans venner har tanker omkring livet, 

fremtiden og det at vokse op, mens der er krig. Grorud har ønsket at vise hvor sjove, intelligente, venlige og 

varme hans venner er, men også hvor vrede og frustrerede de var. Han fortæller:  

 

”Jeg ønskede at vise det absurde i, at generation efter generation vokser op og lever som flygtning. Jeg ville 

vise historierne bag smilene; hvad folk har overlevet og må kapere hver eneste sag som flygtning.” 

Mats Grorud 

 

Han ville lave en film, som viste noget andet og mere end bare tragedien i at blive født og vokse op i en 

flygtningelejr.  

 

Karaktererne i filmen  
 

Wardi  

Wardi er filmens hovedperson. Hun er 11 år gammel og har levet i flygtningelejren i Libanon hele sit liv. Hun 

ser sig selv som palæstinenser, selvom hun aldrig har været uden for flygtningelejrens mure. Hun går i 

skole, og hendes familie og venner bor alle sammen i lejren. Wardi er nysgerrig på fortiden og ser tilbage på 

historien om Palæstina for at finde håbet om en bedre fremtid.  

  



  

Sidi  

Sidi er Wardis oldefar. Sidi blev født i Palæstina og blev fordrevet fra sit hjemland 

i 1948, hvor han som helt ung flygtede til nabolandet Libanon. Hans familie blev lovet, at de kun skulle bo i 

lejren i 14 dage, men her, 70 år efter, bor han stadig i flygtningelejren. Han drømmer stadig om Palæstina 

og ser tilbage på, hvor smukt landet var. Han går altid rundt med en nøgle til hans gamle hus i Palæstina om 

halsen; et symbol på at han håber på engang at kunne vende tilbage. Sidi er nu gammel og syg, og han 

vælger at bruge sine få penge på Wardis skolegang frem for sin egen medicin. Wardi håber, at hun kan få 

sin oldefar til at genfinde håbet om at vende tilbage til Palæstina.  

 

Resten af familien 

Vi lærer også resten af Wardi og Sidis familie at kende. Nogle har haft håbet, men har med tiden mistet det. 

Nogle er vrede og frustrerede, og andre vælger ikke at deltage i konflikterne omkring dem. Fælles for dem 

alle er, at de lever i usikkerhed omkring deres egen og deres hjemlands fremtid.  

 

 

Opgaver inden filmvisningen 

 

Niveau 1 

Læs om Israel-Palæstina-konflikten og lav en tidslinje på de to landes historie fra 1880 til i dag. Du vælger 

selv, hvor meget tekst og hvor mange billeder du vil sætte på.  

Du kan f.eks. læse om konflikten her: www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Israel-Palaestina 

 

Niveau 2  

Læs om Israel-Palæstina-konflikten. Konflikten vil oftest blive forklaret forskelligt af hhv. en israeler og en 

palæstinenser. Lav to forskellige tidslinjer; en fra et israelsk synspunkt og en fra et palæstinensisk 

synspunkt.  

For eksempel: 

D. 14. maj 1948 vil for en israeler være dagen, hvor Israel blev skabt, mens samme dato for en 

palæstinenser vil være dagen for Al-Nakba (katastrofen).  

Du vælger selv, hvor meget tekst og hvor mange billeder du vil sætte på.  

 

Opgaver efter filmvisningen 

Menneskerettigheder 

1. Forklar kort, hvad der står i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. 

2. Hvem har rettighederne, og hvem har forpligtelserne ifølge Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention? 

3. Læs om FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Hvilke rettigheder synes du ikke, at 

Wardi og hendes familie har? Begrund dit svar.  

Du kan læse mere om menneskerettigheder her: www.unric.org/da/menneskerettigheder 

Eller på den norske hjemmeside: www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter 

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder: www.fn.no/view/content/38062/full/1/27850 

og www.unric.org/da/menneskerettigheder/15 

Børnekonventionen: www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/ 

http://www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Israel-Palaestina
http://www.unric.org/da/menneskerettigheder
http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter
http://www.fn.no/view/content/38062/full/1/27850
http://www.unric.org/da/menneskerettigheder/15
http://www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/


  

 

Hvad gør FN ift. Israel-Palæstina-konflikten? 

1. Hvad synes FN om besættelsen af Palæstina? 

2. Hvem beskytter palæstinensiske flygtninge og efterkommere af palæstinensiske flygtninge? 

3. Hvordan bidrager FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten til 

flygtningelejrene i palæstinensiske territorier?  

 

Du kan f.eks. læse om FN’s rolle i konflikten her: www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Israel-Palaestina 

Du kan også læse om UNRWA’s arbejde på  den norske hjemmeside: www.fn.no/Om-FN/FNs-

organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA 

Mere om UNRWA:  

www.unric.org/da/nyhedsarkiv/28026-habet-der-har-holdt-unrwa-i-live-er-i-fare 

www.unrwa.org 

 

 

Flygtninge 

1. Wardi og hendes familie lever i en flygtningelejr. Hvad er definitionen på en flygtningelejr ifølge 

FN?  

2. Beskriv med dine egne ord, hvorfor Wardis oldefar Sidi var nødt til at forlade sit hjem i 1948. 

3. Hvor mange mennesker er i dag flygtninge? Og hvilke lande flygter flest personer fra og til? 

4. Har din kommune en plan ift. at tage sig af flygtninge? Hvordan synes du, at din kommune er 

ansvarlig for at tage hånd om flygtninge? 

5. Går der nogen flygtninge på din skole? 

6. Hvad gør din klasse og/eller skole for at tage sig af disse flygtninge? 

Læs om flygtningekonventionen: www.globalis.dk/view/content/3652/full/1/2242 

Overskuelig statistik over flygtninge – oprindelseslande: www.globalis.dk/Statistik/Flygtninge-efter-

oprindelsesland 

Norsk temaside om flygtninge: www.fn.no/Tema/Flyktninger 

 

 

Dybdegående opgave 

I filmen lærer vi Wardis tante at kende. Hun fortæller Wardi, hvad hun tænker om hadet mellem hende og 

israelerne: 

”Nej, jeg følte ikke, at jeg hadede dem. De dræbte os, og vi dræbte dem. 

 Jeg hader kun dem, der stadig hader os.” 

 

Hvordan relaterer dette citat sig til vores samfund? Kan du se nogle paralleller mellem denne måde at 

tænke på og tendenser i det danske samfund? 

Skriv mellem 500-1000 ord om dette.  

 

  

http://www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Israel-Palaestina
http://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA
http://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA
http://www.unric.org/da/nyhedsarkiv/28026-habet-der-har-holdt-unrwa-i-live-er-i-fare
http://www.unrwa.org/
http://www.globalis.dk/view/content/3652/full/1/2242
http://www.globalis.dk/Statistik/Flygtninge-efter-oprindelsesland
http://www.globalis.dk/Statistik/Flygtninge-efter-oprindelsesland
http://www.fn.no/Tema/Flyktninger


  

 

Linksamling 

 

Israel-Palæstina konflikten: 

www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Israel-Palaestina 

 

FN’s rolle i konflikten: 

www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Israel-Palaestina 

 

Menneskerettigheder: 

www.unric.org/da/menneskerettigheder 

www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter 

 

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder:  

www.fn.no/view/content/38062/full/1/27850 

www.unric.org/da/menneskerettigheder/15 

 

Børnekonventionen:  

www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/ 

 

Flygtninge: 

Flygtningekonventionen:  

www.globalis.dk/view/content/3652/full/1/2242 

Overskuelig statistik over flygtninge: 

www.globalis.dk/Statistik/Flygtninge-efter-oprindelsesland 

Norsk temaside om flygtninge:  

www.fn.no/Tema/Flyktninger 
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