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”Klassen” er basert på en delvis 
selvbiografisk bok av Francois Be-
gaudeau, som også spiller læreren. 
Han underviser en klasse 13- og 
14-åringer i fransk litteratur, og vi 
blir etter hvert godt kjent med elev-
ene hans og de pedagogiske og per-
sonlige utfordringer dem i mellom. 
Stort litteratur blir det ikke, men 
det er masser av kommunikasjon: 
noen ganger fungerer det, andre 
ganger ikke. 
 Selv om Francois fra første stund 

klager over hvor mye verdifull tid 
som blir kastet bort, så er han ikke 
belemret med de aller verste elev-
ene. Man kan egentlig puste lettet 
ut: endelig en film som ikke krise-
maksimerer. Den er befriende fri 
for knivstikking, stoffproblemer 
og vold i hjemmet, og den handler 
absolutt ikke om muslimsk ekstre-
misme eller forstadsopptøyer.
 ”Klassen” er på ingen måte sen-
sasjonell, og det prøver den heller 
ikke å være. Nettopp derfor vil nok 
denne filmen føles som svært rele-
vant for alle foreldre og lærere der 
ute, for ikke å snakke om elever. 
 ”Show, not tell” er et av de eldste 

triksene i boka når man skal for-
telle en historie, og ”Klassen” faller 
aldri for fristelsen til å fortape seg 
i sitt eget drama. Må Wey reise til-
bake til Kina fordi foreldrene ikke 
har opphold? Blir Souleymane vir-
kelig sendt tilbake til Mali av sin 
strenge far? I det virkelige liv ville 
dette vært spørsmål om liv eller 
død, men dette er en historie om 
klassen som helhet: det oppstår en 
konflikt mellom Francois og Kho-
umba, og alle følger med. Læreren 
er ikke helt skyldfri: bordet fan-
ger, og alt han har sagt, kan senere 
brukes mot ham. Er det noen som 
kjenner seg igjen? 
 Det er vel få steder hvor den 
hjemlige multi-etnisiteten er så 
godt synlig som i skolen, og mange 
i våre største byer vil kunne kjenne 
seg igjen. Men selvfølgelig er dette 
en fransk film: det fargerike felles-
skapet reflekterer landets koloniale 

fortid (selv om klassen også har en 
kinesisk elev), og de sterke karak-
terene i filmen kan sies å speile in-
dividfokuset i fransk integrasjons-
politikk. Den største forskjellen er 
at integrasjonen befinner seg på et 
annet nivå, rett og slett fordi det 

franske språket er et verktøy som 
alle behersker. Slik er det dessverre 
ikke i den norske skolen ennå. 
 ”Klassen” er et vellykket doku-
drama, og det at en gruppe ung-
dommer framstår som så tro-
verdige på lerretet er egentlig en 
latterliggjørelse av all verdens 
teaterskoler. Det hviskes og fnises, 

mumles og gaules som om det aldri 
var noe kamera til stede. Nå skal 
det imidlertid nevnes at den virke-
lige skolen Francois var lærer på 
nok er en del tøffere, og at filmen 
ble en rød klut i den franske sko-
ledebatten da ikke alle syntes det 

var en god ting at undervisningen 
ble framstilt som såpass lite pen-
sumfokusert. Men ”Klassen” fikk 
Gullpalmen i Cannes, og det var 
nok fullt fortjent.

Fransk klassekamp 

Av Fredrik Giersten 

Om man vil, kan den franske kinosuksessen ”Klas-
sen” omtales som en film om problemer i en 
multi-etnisk ungdomsskole. Men filmens styrke 
ligger i at det fokuseres mer på individer enn de-
res bakgrunn, og at alle har en framtid.

  Det hviskes og fnises,
  mumles og gaules som om  
  det aldri var noe kamera 
  til stede

Den franske filmen Klassen handler om problemer i en multi-etnisk ungdomsskole.                         FOTO: Arthaus

Utrop AS
P.b. 8962 Youngstorget
0028 Oslo

porto

Ja, jeg vil abonnere på Utrop avisa for 6 mnd.

Norges første flerkulturelle avis
To ganger i måneden, 
nyheter, aktualiteter, 
reportasjer etc. 

Abonnementet for privatpersoner koster kr. 150,- for 1/2 år, og kr. 300,- for 1 år.

Abonnementet for institusjoner/bedrifter koster kr. 500,- for 1/2 år, og kr. 950,- for 1 år.

Jeg har lest og godtatt vilkårene (For vilkår se: http://www.utrop.no/brukeravtale).

Signatur

Dersom det er ønskelig, kan du registrere ditt 

abonnement på vår nettside, 

www.utrop.no eller ved å sende en e-post til 

utrop@utrop.no.

Navn/Org

Adresse 

Postnummer og sted

Telefon 

Mobil 

E-post

Ja, jeg vil abonnere på Utrop avisa for 1 år.

Jeg ønsker institusjons- /bedriftsabonnement.

Jeg ønsker privatabonnement.

Abonner på Utrop nå! 

Det henger et stort samisk flagg, 
samt mange tegnede samiske flagg 
på veggen.
 Ester Grossmann som sitter i 
6.februar komiteen på Samisk hu-
set i Oslo, er en av de som har ar-
rangert feiringen i dag.
 -Vi kaller den dagen for samens-
folket dag eller nasjonaldag. Jeg er 
veldig glad for å se den store for-
skjellen på hvordan samene har det 
i dag enn 50 år tilbake, sier hun.
 - Vi kunne ikke lære vårt språk 
på skolen og alt måtte være norsk, 

legger hun til.
 Dagen ble innstiftet under det 
første samelandsmøtet i Trond-
heim 6. februar 1917, og har blitt 
markert siden 1993. I 2004 ble da-
gen offisiell flaggdag i Norge.
 - Jeg er glad for å se den spesielle 
utviklingen samene har og at denne 
kulturen blir mer synlig i samfun-
net, sier hun.
 Hvordan er det å være minoritet 
i Norge i dag?
 -I dag føles det ok .Jeg er veldig 
stolt og tryggere på å være samer 
.Også stolt av å gå med samiske 
drakt. Før føltes det om vi hadde 
mindre verdi, men nå er det ikke, 
smiler Grossmann.

Samene feiret 
nasjonaldag 
6. februar

Samene både i Norge, Sverige, Finland og Russ-
land feirer nasjonaldagen 6. februar. På et lokale 
i første etasje på Akersgate ser vi mange samer 
som samler seg og har på seg fargerike samiske 
drakter. 

Tekst og foto: 
Sheema Adam

- Før føltes det som om vi var mindreverdige, men nå er det ikke slik.

  Selv om kritikken mot den israel-
ske hærens hensynsløshet den siste 
tiden har vært helt på sin plass, har 
det falt en del kommentarer om jø-
der som helst burde ha vært usagt. 
Et av de omstridte utsagnene – om 
enn i billedlig form – fant sted da 
en UD-ansatt sammenlignet den 
ikke særlig kirurgiske bombingen 
av Gaza med utdrivingen av jøder 
fra Warszawa-ghettoen under den 
annen verdenskrig. 
  I en Midtøsten-kontekst har Is-
rael en stor fordel som kilde til in-
formasjon som egentlig sjelden blir 
påpekt: landet har ytringsfrihet og 
fri presse, og det foregår friske de-
batter. Hvis man for eksempel leser 
Haaretz, en av landets beste aviser, 
så ser man at israelere kan være 
svært så selvkritiske, og bøker og 
filmer med israelsk opphav er fulle 

av selvrefleksjon. Jeg påstår ikke at 
norske jøder og Israel-venner er 
uvitende om dette, men de klarer 
ikke å formidle det. 
  Et godt eksempel er den opp-
siktsvekkende animerte doku-
mentarfilmen ”Vals med Bashir”. 
Den har premiere her i landet 20. 
februar, omtrent samtidig som den 
sannsynligvis plukker en fortjent 
Oscar-statuett for beste utenland-
ske film. Filmens hovedperson er 
Ari Folman, som er identisk med 
regissøren, og den åpner med at 
han blir oppsøkt av en gammel 
venn som har mareritt fra krigen 
i Libanon i 1982. Ari tenker seg 
om, og oppdager at han selv ikke 
husker noe fra sin egen deltakelse 
der. Derfra utspiller filmen seg som 
et terapeutisk søk i hukommelsen i 
freudiansk stil. Handlingen bygger 
seg opp mot massakrene i flykt-
ningleirene Sabra og Shatila, der 
rundt ett tusen palestinere ble myr-
det av kristne falangister mens den 
israelske hæren (IDF) sto og så på. 

 Ved siden av det terapeutiske 
aspektet – som er personlig for re-
gissøren, men nok er ment å skulle 
gjelde for hele det nasjonale kollek-
tivet Israel – har denne filmen en 
mer journalistisk side. En av Isra-
els mest anerkjente krigsreportere, 
Ron Ben-Yishai, lar seg intervjue i 
filmen (også det i animert utgave), 
og det er han som plasserer den 
norske Midtøsten-debatten der 
den hører hjemme, i det ytterste 
provinsielle mørke. For hva gjør 
han ikke, den fryktløse reporteren? 
Jo, han sammenligner IDFs krigfø-
ring med utdrivingen av jødene fra 
Warszawa-ghettoen under krigen. 
  Nå er det en viss forskjell mel-
lom Libanon i 80-årene og Gaza i 
dag, men ”Vals med Bashir” er vel 
mest av alt en antikrigsfilm, og den 
viser med all mulig tydelighet at 
krig kan påføre både personer og 
nasjoner traumer. Man kan kanskje 
spørre seg om disse ganske godt 
dokumenterte hendelsene fortjener 
en plass i nyhetsbildet i dag, men 
svaret ligger i filmen selv: det kan 
ta svært lang tid å bearbeide slike 
opplevelser. Publikum bør begjær-
lig gripe sjansen til å se dette origi-
nale og meningsfylte kunstverket. 

Den franske filmen “Klassen” handler om en 
fransk skoleklasse med elever fra mange for-
skjellig land. Filmen er laget ut fra en bok som 
Francois Begaudeau har skrevet. Han spiller 
også læreren i filmen. 

“Klassen” vant gullpalmen i filmkonkurran-
sen i Cannes i Frankrike. De fleste skuespil-
lerne er vanlige ungdommer på 13 eller 14 år. 

Vi i Norge kan lære mye av filmen fordi den 
viser hvordan læreren løser problemer i en 
klasse med elever med forskjellig kultur. 

Viktig film om Israel 

“Vals med Bashir” er en israelsk film som 
handler om konflikten mellom Israel og Pa-
lestina. Ari Folman er hovedpersonen, men er 

også den som har laget filmen. Han var med i 
krigen mot Libanon i 1982, men husker nesten 
ingen ting. Filmen handler om hva som skjer 
når han prøver å huske. 

Filmen vil ha slutt på krigen, og prøver å vise 
hvordan menneskene blir ødelagt av krig.

Filmer med mening 

”Vals med Bashir» er en israelsk animasjonsfilm som viser at krig kan påføre både personer og nasjoner traumer.             FOTO: Arthaus

Viktig om Israel 

Av Fredrik Giersten 

Den israelske animasjonsfilmen ”Vals med Bashir” 
passer som hånd i hanske til den norske Midtøs-
ten-debatten. Men det er ikke bare derfor den er 
en av årets mest severdige filmer. 


