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Film
Green Book (2018)
Green Book volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip
genaamd, die zijn baan verliest wanneer zijn nachtclub moet sluiten.
Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst
getalenteerde zwarte pianist. De twee kunnen eerst niet overweg met
elkaar, maar geleidelijk aan ontstaat er toch een band..

The Danish Girl (2016)
Kopenhagen, Denemarken, 1926. Einar en zijn vrouw Gerda zijn een
gelukkig getrouwd stel. Beiden zijn kunstenaars, Einar geeft de
voorkeur aan landschappen en Gerda maakt portretten. Op een dag
poseert Einar in een jurk voor een portret van Gerda. Aanvankelijk
was dit een grap, maar Einar ontdekt snel dat hij in feite een vrouw
is en verkiest na verloop van tijd om als Lili door het leven te gaan.
In eerste instantie zoeken Lili/Einar en Gerda hulp om te ‘genezen’,
maar dit leidt nergens toe. Veel artsen proberen Lili op te sluiten,
omdat ze gek en pervers zou zijn. Haar reis van zelfontdekking zal er
uiteindelijk toe leiden dat zij de allereerste geslachtsveranderende
operatie ondergaat.

Pride (2014)
Het is de zomer van 1984, Margaret Thatcher is aan de macht en de
Nationale Unie van de Mijnwerkers staakt. Dit zet een in Londen
gevestigde groep homo’s en lesbiennes ertoe aan om geld in te
zamelen om de families van de stakers te ondersteunen. Ze worden
echter afgewezen door de Unie en trekken daarom naar een klein
mijndorp in Wales om hun donatie persoonlijk aan de mensen te
geven. De staking blijft aanslepen en de twee groepen ontdekken dat
ze veel sterker in hun schoenen staan als ze een eenheid vormen.

Intouchables (2011)
Philippe, een rijke fransman, kan alleen zijn hoofd nog bewegen. Hij
heeft een nieuwe assistent nodig en Driss komt opdagen. Driss is een
zwarte hangjongere die niet op zijn mondje gevallen is. Hij moet
verplicht solliciteren om zijn uitkering verder te krijgen en neemt de
sollicitatie niet serieus. Toch neemt Philippe hem aan. Driss moet
Philippe voortaan bij alles assisteren en daardoor ontstaat er na
verloop van tijd een hechte vriendschap tussen de twee mannen.

The Help (2011)
Het lijkt vandaag de dag ongelofelijk dat blank en zwart nog geen
vijftig jaar geleden niet op gelijke voet stonden. In de zuidelijke
staten van Amerika was de slavernij afgeschaft, maar de
rassenscheiding vierde hoogtij. Afro-Amerikanen mochten geen
gebruik maken van dezelfde wc's, scholen en ziekenhuizen als
blanken en gemengde relaties waren strafbaar. The Help speelt zich
af gedurende deze roerige tijd in de Amerikaanse geschiedenis.
Huishoudsters Aibileen en Minny werken voor jonge blanke
vrouwen in Mississippi. Niet alleen het huishouden, koken en de was
wordt aan hen overgelaten, maar ook de volledige opvoeding van de
kinderen. Ze krijgen amper betaald en worden door hun werkgevers
behandeld als tweederangsburgers. Aibileens werkgever wordt door
haar vriendinnen onder druk gezet om buiten een apart toilet te laten
bouwen voor Aibileen. Een van de aanwezige blanke vrouwen, de
beginnende journalist Skeeter, gaat hier niet mee akkoord. Zij besluit
dat het tijd is dat de huishoudsters een boekje opendoen over hoe
moeilijk en vernederend het is om voor blanke vrouwen te werken.
The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Bruno, een achtjarig jongetje uit Berlijn, verhuist samen met zijn
ouders en zijn oudere zus naar het platteland. Zijn vader is een SS
commandant die de macht krijgt over een concentratiekamp voor
joden. Bruno gaat op een dag ‘op onderzoek’ en sluit vriendschap
met Shmuel. Shmuel is even oud als Bruno, maar omdat hij een jood
is moet hij elke dag hard werken in het concentratiekamp.

Little Miss Sunshine (2006)
De familie Hoover is de woordenboekdefinitie van ‘disfunctioneel’.
Richard, de vader, geeft lezingen over winnaars en verliezers waar
niemand op af komt. Zijn vrouw Sheryl is een kettingrokende
uitgeputte moeder met twee baantjes. Haar homobroer Frank heeft
onlangs geprobeerd om zelfmoord te plegen en haar vader Edwin is
een drugsverslaafde. Dwayne, de zoon van Richard en Sheryl, is een
rebel die heeft gezworen niet meer te praten voordat hij bij de
luchtmacht zit. En dan is er Olive, hun zevenjarige dochter, die ervan
droomt naar de Little Miss Sunshine wedstrijd te gaan in Californië.
Wat gebeurt er als ze dat doen?

Reportage
Het Instituut - Discriminatie (2016)
https://www.npostart.nl/het-instituut/27-10-2016/VPWON_1251106
In deze aflevering wordt gekeken naar met name onbewuste vormen
van discriminatie. Veel mensen zeggen van zichzelf dat ze niet
discrimineren, maar is dat ook zo? In meerdere experimenten,
waaronder het confronterende experiment 'Live Call of Duty spelen'
gaan Rob en Joep dit onbewuste mechanisme onderzoeken.
Pano: wie is Schild en Vrienden écht? (2018)
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2018/pano-s2018a10/
Pano zond in september een reportage uit over de rechts-radicale
beweging Schild & Vrienden. Identitaire bewegingen zijn aan een
opmars bezig, dat merken we in heel Europa. Schild & Vrienden
pleit voor een Vlaamse identiteit en traditionele familiewaarden. Ze
willen een positief alternatief voor de maatschappij van vandaag en
eerlijke media.

