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Nio kvinnor har anmält sig till en workshop 
där de ska lära sig att dokumentera sina liv på 
film. De är både arabiska och judiska och har 
egentligen aldrig mött varandra på nära håll. 
Nu konfronteras de med sina föreställningar 
om ” de andra” och stämningen kan bli ganska 

  

hätsk när fördomar och anklagelser kommer 
i dagen. Men när de till slut ser filmerna som 
skildrar den vardag som är gemensam för dem 
som kvinnor, händer det någonting och de kan 
börja se på varandra med nya ögon.

För mig ger filmen en sällsynt glimt in i djupet av judiska och palestinska kvinnors liv, där de 
sammanstrålar i det som förenar dem: att vara kvinna. Det visade sig vara starkare än religion 
och kultur. Jag hoppas att filmen ger upphov till samtal som både stärker och för närmare, och 
att skillnaderna i bakgrund inte måste vara ett hinder för att skapa vänskap och samhörighet. 
Kvinnor som vill berätta sin historia, men inte kan eller vågar berätta i första person. På så sätt 
handlar det också om filmens makt.
– Orit Fouks Routem



Regissören Orit Fouks Routem är född 1983 i 
Israel. Sedan filmutbildningen på Sam Spiegel 
School i Jerusalem har hon gjort prisbelönad 
kortfilm och arbetat med dokumentärfilmspro-
duktion på den israeliska TVkanalen YES Docu. 
Film för nybörjare är hennes långfilmsdebut.
– Min mamma var med i en liknande grupp. Det 
var så jag fick idén, berättar Orit. Jag samlade 
ihop en grupp judiska och arabiska kvinnor och 
lärde dem att hantera en videokamera. Precis 
som i filmen fick de filma sin historia och utifrån 
deras berättelser byggde jag mitt manus.

På samma sätt arbetade Orit med skådespe-
larna och delar av manuset bygger också på 
deras egna berättelser. Rollerna spelas av både 
professionella skådespelare och amatörer. 
Under provfilmningarna, då de träffade många 
kvinnor över hela landet, skrevs manus om flera 
gånger, utifrån deras berättelser och personlig-
heter.
Under processen fanns det också kvinnor som 
drog sig ur när de läst manuset. Det kunde vara 
efter påtryckningar från deras män och familjer. 
En kvinna drog sig ur när hon förstod att det 
skulle förekomma en lesbisk karaktär.
– Flera uttryckte en farhåga att de skulle fram-
stå som representanter för en specifik grupp 
och inte som individer, säger Orit. Vi bär ju alla 
med oss vår bakgrund och vår klasstillhörighet, 
men ingen av kvinnorna representerar den 
typiskt judiska eller arabiska, eller lesbiska eller 
misshandlade kvinnan. Man kan vara det och 
mycket mer samtidigt. Jag vill inte sätta rubriker 
på någon av dem.
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