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Handling
12-årige Simon och hans mamma ska resa till Kenya, för
att besöka det barnhem som han tio år tidigare adopterats
från. De ska också på safari. Trots resan kretsar Simons
tankar mest kring hans stora intresse fotboll. En boll, sig-
nerad av danske fotbollsstjärnan Michael Laudrup, som
han får av sin pappa innan avresan blir en självklar del i
packningen. 

Mamman har tidigare arbetat som läkare i Kenya, så för
henne är det igenkännandets glädje att komma tillbaka.
Simon har inte så många minnen men noterar nöjt alla

faciliteter på det lyxiga hotell som de bor på. Entusiastiskt
ringer han sina kompisar hemma i Köpenhamn, fast mam-
man påpekar att det blir dyrt. Det slutar med att hon
plockar ur SIM-kortet och konstaterar att telefonen fra-
möver får fungera enbart som kamera.

När hon går iväg för ett informationsmöte om safarin
börjar Simon spela fotboll med några barn på hotellet.
Men ett av dem sparkar iväg Simons boll över det stängsel
som omgärdar hotellet och han ger sig iväg efter. Tre kil-
lar i hans ålder får dock tag på den innan honom och han
tar upp jakten på dem, där de med bollen i famn springer
iväg. Efter en lång och vindlande språngmarsch är de
plötsligt inne i ett stort slumområde, Kibera. Det är inte
lätt för Simon att hålla kontakt med dem och under deras
framfart bland de små skjulen ansluter allt fler barn. När
han äntligen når fram är spelet redan igång och först efter
ett tag lyckas han lägga beslag på sin boll. Efter en del dis-
kussioner, där han lyckas bevisa att bollen faktiskt är
hans, fortsätter de tillsammans att spela. Han följer sedan
med de tre; Amos, Kioko och Jabali. I deras sällskap får
han en inblick i en främmande värld, präglad av trång-
boddhet, sjukdom och fattigdom, men också företagsam-
het, nyfikenhet och skratt. För Simon är den nya vänska-
pen spännande. Att Jabali passar på att stjäla hans mobil
är knappast något han kan föreställa sig, och inte heller
något han noterar.

Simons mobil blir en avbetalning på den skuld som
Amos har till den lokale gangstern Snake. Men Snake är
inte nöjd och när pojkarna senare stöter ihop med honom
och hans kompis Mr T. så flyr de. Simon, som inte förstår

Lost in Africa

Det mesta i 12-årige Simons liv kretsar kring fotboll.

När han och hans mamma reser till Kenya, som han tio

år tidigare adopterats från, har han självklart packat ner

en boll. När den hamnar på villovägar möter han var-

dagslivet i en kåkstad i närheten. Men det som börjar

som en utflykt från lyxhotellets skyddade värld utveck-

las till ett kidnappningsdrama, med honom som giss-

lan. 

En spännande film om kulturmöten, mod och vän-

skap, inspelad på plats i Nairobis stora slumområde

Kibera. Alla medverkande barn är amatörskådespelare

och manus bygger delvis på deras egna liv.
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inte är imponerad över deras tilltag märker de inte, inte
heller reflekterar de över vad hon kan göra med sin nya
kunskap.

Därför befinner sig snart Mr K. och en av hans män
utanför det förråd där Simon är inlåst. Efter viss ordväx-
ling skjuts både Mr T. och Snake ihjäl och Mr K. skrockar
förtjust då han ser den bundne Simon. Att det är en guld-
klimp som han har framför sig förstår han. Frågan är bara
hur högt kilopriset kan pressas.

Amos, som ser morden springer tillbaka till Kibera för
att hämta hjälp, men förgäves. Han återvänder, lyckas ta
sig in i nattklubben osedd och klättrar via taket in i förrå-
det där Simon fortfarande är bunden. Med hjälp av en
kniv kan han frigöras och tillsammans klättrar de på bam-
buställningar i nattklubbens tak. Mr K:s vakter upptäcker
rymlingarna och skjuter efter dem, men de två pojkarna
tar sig ut ur byggnaden. När Snake sköts tappade han sin
mobil och Simon lyckades peta den till sig. Med den ring-
er han nu sin mamma och berättar var de är, men när de
springer från nattklubben tappar han telefonen. Mam-
man, och pappan som också anlänt till Kenya, vet ändå
var de ska söka efter honom.

Simon och Amos skyndar vidare längs en livligt trafike-
rad gata i Nairobi, men Amos gång blir alltmer stapp-
lande. Han upptäcker att han blivit träffad av en kula och
han förlorar snabbt blod och faller ihop på trottoaren. När
Simon villrådig försöker hjälpa honom kommer bilen med
hans föräldrar åkande och de får syn på varandra. Föräld-
rarna ser genast att tillståndet för Amos är livshotande
och han förs direkt till sjukhus. För att han inte ska be-
höva ha så ont hålls han nedsövd. Simon lägger fotbollen,
den tidigare så viktiga, mellan Amos händer. Den blir ett
tack för de risker Amos tagit och för det mod och den vän-
skap han visat.

Olika förutsättningar
Trots att Simon är adopterad verkar han inte fundera så
mycket på sitt ursprung. Inte ens resan till Kenya sätter
igång några frågor hos honom. Men genom den vänskap
som utvecklas mellan honom och barnen i slumområdet
får han en insikt i hur hans liv skulle kunna ha sett ut. En
kvinna i filmen, som säljer fisk, bekymrar sig över att
Simon inte kan swahili. Hur kan man glömma sitt ur-
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vad det handlar om, ropar på Amos och på så vis lokalise-
ras de och tillfångatas. Under vapenhot förlorar Simon
sina Nikeskor, sin tröja och fotbollen. Också Amos hotas
och lillebror Kioko bönfaller gråtande att de inte ska döda
honom. Simon rusar därifrån och irrar runt i det labyrin-
tartade området, allt medan mörkret faller. Till slut kän-
ner han igen ett av husen, där han tidigare träffade flick-
an Kanini, hennes lillebror och deras svårt sjuka mamma.
Han får löfte att stanna över natten. På morgonen ska hon
hjälpa honom tillbaka till hotellet.

Simons mamma har under tiden förtvivlat letat efter
honom och när varken skallgångskedjor på hotellet, eget
sökande på stan eller besök hos polisen ger resultat får
hon rådet av en vän att vända sig till media. I direktsänd-
ning i teve efterlyser hon sin son och utlovar samtidigt en
belöning till den som hittar honom. Att de utlovade peng-
arna blir ett hot mot Simon kan hon inte förutse.

Det är många som ser teve-inslaget. Kanini ser genast
en ekonomisk möjlighet att få sin sjuka mamma till sjuk-
hus, men hon hinner inte långt med Simon innan Amos
och de andra killarna lockar honom med sig. De i sin tur
är lovade pengar av Snake, om de för Simon till honom.
För dem handlar det om att bli av med sin skuld till Sna-
ke. Men när Simon sedan överfalls av Snake och Mr T.
håller inte längre den överenskommelse pojkarna tycker
sig gjort. Överlämnandet av Simon förvandlas till kid-
nappning. Simon och Amos slängs in i en bil och förs un-
der vapenhot till nattklubben Jam Junction, ägd av den
framgångsrike Mr K. Hans framgång handlar inte bara om
nattklubben utan minst lika mycket om häleri och knar-
kaffärer. Den lokala polisen hålls på behörigt avstånd
med mutor.

Medan Simon binds och kastas in i ett litet förråd på
nattklubben får Amos i uppgift att ta sig till hotellet, över-
lämna Simons boll och mobiltelefon, tillsammans med ett
brev till mamman med instruktioner för att få tillbaka sin
son. De nöjer sig inte med den utlovade belöningen utan
höjer beloppet till det tiodubbla. 

Med hjälp av Simons mobil får de kontakt med mam-
man, som lovar att lämna de pengar de begär och de
bestämmer tid och plats för utväxlingen. Men dessförin-
nan har Snake och Mr T. hunnit drömma om vad de ska
göra med alla pengar och passar också på att skryta över
sin företagsamhet för en av Mr K:s flickvänner. Att hon
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sprung och sitt språk undrar hon. Själv känner han sig
enbart som dansk, sitt utseende till trots. Men när han
återförenas med föräldrarna igen undrar han om de tror
att han har en familj i Kenya, vid sidan av sin danska. De
tror att de kanske kan hitta den i så fall, men han säger att
det inte är så viktigt. Det väsentliga för honom är de ny-
funna vännerna Amos, Kioko, Jabali och Kanini. 

• I slutet av filmen träffas barnen igen via Skype. På så vis
kan de gratis både se och prata med varandra, och det
geografiska avståndet blir oväsentligt. I Afrika har allt fler
fått tillgång till datorer, internetuppkoppling och mobiler.
Att man har tillgång till något behöver inte betyda att
man har en egen dator eller telefon, utan att man delar
med andra. Statens Medieråd skriver på sin hemsida att
ungdomar i västvärlden använder internet för att det är
kul. I de afrikanska länderna används det till att upptäcka
världen, stärka dem själva och även vara en del i att ut-
veckla det egna landet. Tror ni att ny teknik på något sätt
kan ändra Amos och de andras situation? Diskutera i så
fall hur de skulle kunna använda exempelvis Internet?
Skiljer det sig från hur ni använder nätet?  

• Huvudpersonen i en film brukar oftast på något sätt för-
ändras. På vilket sätt tror ni att Simon förändras? Jämför
hur han är i början av filmen och i slutet. Tror ni att
Amos, Kioko, Jabali och Kanini också förändras? På vilket
sätt i så fall? Vad får ni reda på om dem när de på slutet
träffar Simon via datorn?

Bilden av Afrika
Filmens regissör Vibeke Muasya har valt att spela in fil-
men på plats, långt från den romantiserade bilden av Af-
rika. För henne var det viktigt, även om det var förenat
med många praktiska problem. Det ger en inblick i livs-
villkor som gäller för många barn i fattiga länder eller,
som det står i Lgr11, "ett internationellt perspektiv är vik-
tigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet
samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över
kultur- och nationsgränser". Alla barn i filmen spelar
dessutom sig själv och deras historier baseras på deras
egna liv.

• När barnen i filmen i slutet ser Simons bilder från sa-
farin förvånas de över att det är i Kenya. Det öppna land-
skapet och alla djuren verkar mer främmande för dem än
för Simon. Rita var och en det ni först tänker på när ni hör
ordet Afrika. Titta gemensamt på teckningarna och be-
rätta hur ni tänkt när ni ritat dem. Var har ni fått era före-
ställningar om Afrika ifrån? 

• Vilken bild av Afrika förmedlas genom media? Titta ige-
nom några olika dagstidningar, eller läs dem på nätet, och
se vad som skrivs om kontinenten. Vilken typ av nyheter
är det som tas upp? Hur tror ni att tidningarna väljer ut
nyheter? Varför tror ni de gör sådana val? 

• Leta sedan efter information om Kenya i resekataloger
(finns på nätet). Vad är det de vill att man ska se i landet?
Är det något som överensstämmer med det ni läst i tid-
ningarna, och vice versa? 

• Kenya är i flera avseenden ett mycket fattigt land och
det beror till stor del på politiskt maktmissbruk. Ett stort
hinder för att landet ska utvecklas är korruption, vilket vi
ser i filmen. Den korrumperade polisen, som river sönder
rapporten om vem som kidnappat Simon och som också
tar emot mutor av Mr K., får sitt straff på slutet. Varför
tror ni att det är så lätt att muta poliserna? Vad finns det
för risker för både enskilda personer och samhället om
polisen tar mutor? Hur tycker ni man skulle göra för att få
ett slut på det? Varför är det viktigt att kunna lita på poli-
ser? 

Att leva i Kibera
Filmen är inspelad på plats i Nairobis slumområde Kibera,
som räknas som det största i Afrika. På 2,5 kvadratkilo-
meter trängs uppskattningsvis en miljon människor, utan
vatten, toaletter och oftast också utan el. Att det är en far-
lig miljö, inte minst för barnen, framgår i filmen. Många
är föräldralösa, tvingas bo på gatan och har därmed inte
heller möjlighet att gå i skolan och utbilda sig. Trakasse-
rier från polisen tillhör vardagen. Drogmissbruk, som att
sniffa lim, är vanligt. Det gör också att en del, som Amos,
dras in i kriminalitet. Problemen i Kibera är liknande i
andra slumområden runt om i världen. En undersökning
som gjordes i Brasilien 1998 visade, enligt Unicef, att 90
procent av gatubarnen använde droger och att 48 procent
använde dem varje dag.Men det finns också positiva
lokala krafter, som försöker ge barnen alternativ till det
destruktiva livet. Kibera Hamlet, som är med i filmen, är
ett exempel. Det är en organisation som bildades 2004 av
ungdomar från området. De visste av egen erfarenhet att
barn i slummen egentligen har förmågan till ett bättre liv,
men att de begränsas av sin utarmade miljö. På olika sätt
försöker de se till att uppmuntra och stödja barnen för att
i förlängningen utveckla området. Ett sätt är den drama-
och akrobatikgrupp som finns med i filmen. Förhopp-
ningen är att de barn som deltar i utbildningen ska få
bättre självförtroende, lära sig samarbete och genom sina
framträdanden lyfta fram de olika kulturer som finns i
Kibera.

• 1989 antog Förenta Nationernas generalförsamling kon-
ventionen om barnets rättigheter. Alla länder utom USA
och Somalia har godkänt den. Det gör att länderna har
skyldighet att respektera barnkonventionen och att arbeta
för att uppfylla det som står i de 54 artiklarna. Men fat-
tiga länder, som Kenya, kan ha svårt att klara av de nor-
mer som finns för barns hälsa, utbildning, social trygghet
och rimlig levnadsstandard. Amos, Kiokos och Jabalis liv i
slummen kan fungera som exempel på det. Titta tillsam-
mans på barnkonventionen och diskutera några punkter
som ni inte tycker var uppfyllda för dem. På Barnombuds-
mannens hemsida finns bra förklaringar till artiklarna.
Vad tror ni skulle behövas för att barnkonventionen verk-
ligen ska gälla också för barnen i slumområdet? Kan vi i
Sverige på något sätt hjälpa till?

• John som var en av ledarna i Kibera Hamlet hade tyd-
liga regler för vad som gäller om man ska vara med i
deras grupper. Vad var det för regler och varför tror ni att
han var så noga med det? Tycker ni att det är rätt att
ställa så hårda krav på barn som ändå lever under svåra
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förhållanden? Varför tycker ni så? Hur tror ni framtiden
för Amos, Kioko och Jabali ser ut? Vad behövs för att de
ska klara sig och få ett bra liv?

• Vill ni veta mer om Kibera? Använd exempelvis Unicefs
sida http://unicef.se/berattelser/david-hellenius-i-kenya

• Kibera Hamlet har också en hemsida: http://www.kibe-
rahamlets.org/

Underhållning med mening
Regissören Vibeke Muasya har sagt att hon är väldigt för-
tjust i action- och äventyrsfilmer och att hon vill under-
hålla med "Lost in Africa". Kidnappningsscenen lade hon
in som ett actionmoment, men den gör också att frågor
om etik och moral ställs på sin spets. För samtidigt som
hon eftersträvar det spännande och fängslande vill hon
berätta om sådant hon tycker är meningsfullt, som att bar-
nen i filmen existerar och att likheterna mellan dem och
oss är stora. Hon tror på ett multikulturellt samhälle och
eftersom hon själv är gift med en kenyansk man var det
naturligt att förlägga handlingen till Kenya.

• Rita var och en på en Post-it lapp den sekvens ni bäst
kommer ihåg från filmen. Försök sedan tillsammans åter-
berätta filmen. Rita en lång tidslinje med början och slut,
skriv längs linjen in viktiga händelser i filmen. Sätt upp
era lappar längs tidslinjen. Finns det någon sekvens som
många tagit upp? Berätta för varandra varför ni valt som
ni gjort. 

• Diskutera hur spänningen i filmen byggs upp. Rita en
kurva längs tidslinjen - ju mer spännande, desto högre
höjd på kurvan. Vad är det som gör att man upplever just
de scenerna som spännande? Hur förstärker man budska-
pet? Hur är det filmat? Hur är filmen klippt? Vilken typ av
ljudeffekter eller musik används? Hur är färgerna i filmen
i de olika scenerna? Vilken betydelse har de? Och vilken
roll har mobiltelefonen?

• I filmer kommer alltid en vändpunkt, när den tidigare
händelseutvecklingen bryts. I "Lost in Africa" kommer den
då Amos beslutar sig för att hjälpa Simon att bli fri. Kom-
mer ni ihåg exakt när han fattar det beslutet? Varför tror
ni att han bestämmer sig just då? Vad är det som gör att

han plötsligt är beredd att riskera sitt eget liv för någon
han känt bara något dygn?

• Filmens danska originaltitel är "Kidnapped", i Sverige
heter den istället "Lost in Africa". Varför tror ni att man
hos oss valt att inte kalla den "Kidnappad"?  Vilken av de
två tycker ni stämmer bäst överens med filmens innehåll?
Tycker ni att en filmtitel har någon betydelse för hur man
uppfattar en film? Kan ni i så fall ge något exempel?
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