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Handling
Filmen börjar med att vi hör lekande barn och ser bilder

av barn som spelar fotboll. Dessa bilder bryts i omgångar

av med tysta textskyltar som berättar:

"Det har pågått ett inbördeskrig i södra Sudan i över 20

år."

"Regeringsstödd milis har systematiskt rövat bort kvin-

nor och barn."

"Ingen vet exakt hur många men det rör sig om tusen-

tals människor."

Sedan presenteras vi för de personer som är närvarande

i filmen. Vi möter den nioåriga flickan Abuk och den fem-

tonåriga killen Machiek tillsammans med en läkare, en

tolk och James Aguer som jobbar för CEAWAC, Commit-

tee for Eradication of the Abduction of Women and Child-

ren. De två barnen blir intervjuade under en kort visit

som de gjorde i Sverige 2003 av de svenska filmarna

Hanna Heilborn och David Aronowitsch och vi får på så

sätt höra deras gripande och omskakande historia om hur

de blev bortrövade till slaveri när de var små.

Abuk var fem år då hon tillsammans med sin mor, far

och syster blev bortförda av milisen. Föräldrarna blev

ihjälslagna och Abuk och hennes syster hölls som slavar.

Abuk tvingades arbeta som fåraherde. 

Machiek var sju år då han tillsammans med sin mor

rövades bort efter att hans far blivit torterad och dödad.

Machiek berättar om många hemska händelser och flera

mord som han bevittnade under tiden han var slav. Han

blev själv hotad och torterad under de fyra år som han

hölls i fångenskap. 

I slutet av filmen får barnen en fråga om deras fram-

tidsdrömmar. Machiek säger att han vill bli lärare. Abuk

skrattar lite blygt men säger sedan att hon vill bli läkare. 

Filmen avslutas med en textskylt som berättar att

CEAWAK fortsätter sitt arbete med att förhindra slaveri

och att barnen återvände till Sudan efter visiten i Sverige

och att de båda går i skolan men att Abuk ännu inte åter-

förenats med sin syster.

Sudan
Sudan är Afrikas till ytan största land, fem till sex gånger

så stort som Sverige med omkring 40 miljoner invånare. I

norr utgör Saharaöknen en stor del av landskapet som

bebos av araber och andra muslimer. I södern finns sump-

marker, savanner och skogar och där bor svarta folk varav

merparten talar nilotiska språk.

Sudan är ett instabilt och fattigt land men med en stor

utvecklingspotential tack vare sina naturresurser. På

senare tid har ökade oljefyndigheter stärkt den nationella

Slavar

Abuk och Machiek är två av de tusentals barn som till-

fångatagits av den regeringsstödda milisen under

inbördeskriget i södra Sudan. I "Slavar" berättar de

närgångnet om sina egna upplevelser innan de blev

befriade av en organsiation som arbetar med att för-

hindra slaveri. "Slavar" är en animerad dokumentärfilm

om två osannolika men tyvärr sanna levnadsöden och

en nästan bortglömd konflikt.

Rekommenderad från åk 5
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Om CEAWAC
CEAWAC är en förkortning för Committee for Eradication

of the Abduction of Women and Children. En organisation

som arbetar för att förhindra slaveri och bortrövandet av

kvinnor och barn i Sudan. 

James Aguer som fanns med vid intervjutillfället i fil-

men är en av dem som har varit med och startat den orga-

nisationen. Han och hans kollegor har tvingats utsätta sig

själva för fara. Flera av hans medarbetare har dödats och

James har själv fängslats vid flera tillfällen, utan rätte-

gång. 

En stor del av de bortförda i Sudan är medlemmar av

Dinka-stammen som huvudsakligen hör hemma i landets

södra delar. Barnen som tillfångatogs transporterades

ofta långt hemifrån där de hölls inspärrade när de inte

tvingades att arbeta med att passa getter, bedriva jord-

bruksarbete och liknande sysslor. Många har rapporterat

att våldtäkter har varit vanligt förekommande mot både

kvinnor och barn. 

James Aguer och hans kollegor har lyckats skapa inter-

nationell uppmärksamhet kring problemen genom att

samla in namn och uppgifter om bortförandet av närmare

20 000 personer. Det skapade ett sådant tryck på rege-

ringen i Sudan att de 1999 formellt skapade CEAWAC. 

Intervjun med Abuk och Machiek gjordes när James

Aguer var i Sverige för att motta ett pris för sitt arbete.

Priset heter The World's Children's Prize for the Rights of

the Child (www.childrensworld.org). På den sidan kan ni

själva läsa mer om priset, vinnarna och vara med och

rösta på vem som ni tycker ska vinna kommande priser. 

Filmens stil
"Slavar" är en animerad dokumentärfilm. En tecknad film

om ett allvarligt ämne. Det är kanske ett ovanligt stil-

grepp. Animerad film är ju oftast förknippad med lätt-

samma och underhållande familjeäventyr. 

• Varför tror ni att filmskaparna har valt att göra en ani-

merad film istället för en "vanlig" dokumentär? Vad är

positivt med att filmen är animerad och vad är negativt?

• Testa att göra en egen animerad dokumentär, t ex om

din väg till skolan eller någon annan vardagsupplevelse. 

Regissören Hanna Heilborn har sagt att anledningen till

att de väljer animation är främst för att försöka nå ut till

publiken med en fråga som annars kan vara väldigt svår

att ta till sig. Och att de hoppas kunna nå en ny, yngre

publik. Men, det handlar också "om att vi faktiskt, rent

praktiskt, inte hade annat än ljud från intervju-tillfället",

berättar Hanna. 

Titta gärna igenom filmen igen och låt eleverna upptäcka

de scener där animationerna låter oss lämna rummet där

intervjun sker. Stanna filmen vid dessa scener och disku-

tera de bilder som filmskaparna har valt. Filmarna väljer

att inte visualisera de mest våldsamma delarna av Abuk

och Machieks berättelser utan barnens tankar och

känslor. 

• Fundera på varför filmarna har valt att inte visualisera

våldsdåd.
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ekonomin i vissa delar av landet. Det är framför allt i de

norra delarna som välståndet ökat. 

Sudans historia har i övrigt främst präglats av konflikter

sedan landet blev självständigt 1956. Under de senaste 25

åren har landet haft en mängd olika regeringar och dra-

bats av militärkupper, hungersnöd, väpnade konflikter

och inbördeskrig. 

På senare tid har Sudan kanske framför allt nämnts i

samband med rapporteringar om oroligheter och humani-

tära övergrepp i Dafur-området i västra Sudan. Orolighe-

ter som startade 2003 och som sedan dess har skördat

hundratusentals liv och tvingat omkring två miljoner

människor att fly från sina hem.

Det krig som drabbat barnen i "Slavar" är en annan kon-

flikt och en del av ett långt och blodigt inbördeskrig mel-

lan de norra och södra delarna och som pågått under

decennier. Ett inbördeskrig som beskrivs som ett av de

längsta och blodigaste i modern tid. 

Först i januari 2005 undertecknades ett fredsavtal efter

drygt 20 år av krig mellan nord och syd. En övergångsför-

fattning har inrättats, där södra Sudan får visst självstyre.

En folkomröstningen 2011 ska avgöra om södra Sudan

ska bli en självständig stat. 

Det känns ofta som att Afrikas kultur och geografi ham-

nar i skymundan för vårt intresse, att vi generellt vet

mindre om den värlsdelen. Sudan är till exempel världens

tionde största land men vad vet vi egentligen om landet

och området där det ligger? Kan vi ens peka ut det på en

karta?

• Låt eleverna undersöka var Sudan ligger och göra efter-

forskningar om landet, dess geografi och historia.

• Försök ta reda på vad Sverige har för relation till Sudan.

Har Sverige på något sätt försökt att bidra till att för-

hindra eller lindra orättvisorna i Sudan?

För den skola som vill gå vidare och lära sig mer om Su-

dan och de problem som landet brottas med kan också se

dokumentären “Darfur Now” som ni kan läsa mer om på

Film i skolans recensionssida. http://www.sfi.se/sv/fil-

miskolan/Recensioner/Dvdrecensioner/Darfur-Now/
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• Diskutera gärna filmens val av färgpalett. Varför väljer

man vissa färger och inte andra? 

• Filmarnas huvudmål är ju att skapa empati hos åskåda-

ren för Abuk och Machieks livsöden. De hoppas få oss att

uppleva historien och fylla i det som inte sägs med egan

tankar och känslor. Lyckas de?

Om slaveri, mänskliga rättigheter och 
Barnkonventionen
I den svenska vardagen behöver vi inte, tacksamt nog,

konfronteras med tydliga förtryck av mänskliga rättighe-

ter. Ordet slavar känns kanske till och med förlegat. Sam-

tidigt är det något som finns runt omkring oss. Både i Sve-

rige och i övriga världen. I Sverige har vi exempelvis fått

ta del av detta faktum i samband med trafficking när

unga tjejer hålls som sexslavar. Ett problem som fick stor

uppmärksamhet i Sverige efter framgångarna för Lukas

Moodyssons film "Lilja 4-ever". (Ni kan läsa mer på

www.sfi.se/lilja )

• Vad tänker eleverna på när de hör ordet slav?

• Vet eleverna om vi har haft slavarbete i Sverige? Be dem

till exempel att göra efterforskningar kring trälar och

även jämföra med statarsystemet.

I år, det vill säga 2009, är det 20 år sedan FN:s generalför-

samling antog konventionen om barns rättigheter, Barn-

konventionen. Barnkonventionen ger en universell defini-

tion av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som

bör gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska

gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra

särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets

rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn,

om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den

nationella lagstiftningen.

• Låt eleverna läsa in sig på grunderna i Barnkonventio-

nen och låt de sedan se "Slavar" utifrån de kunskaperna.

Hur borde Abuk och Machieks liv ha varit om de skulle

fått lov att leva utifrån de rättigheter som de, enligt

Sudan som skrivit på FN:s dokument om barns rättighe-

ter, faktiskt ska ha? Ni hittar information och hela texten

kring Barnkonventionen via Barnombudsmannen

(www.barnombudsmannen.se) 

Faktainformation hämtad ifrån SIDA, Utrikespolitiska

Institutet, Hanna Heilborn, Wikipedia.

Läs mer
David Aronowitsch och Hanna Heilborn har tidigare gjort

en annan uppmärksammad animerad dokumentär som

heter "Gömd" som bygger på en intervju med tolvårige

Giancarlo. Han är från Peru och ska utvisas från Sverige. I

filmen berättar han om hur det är att leva gömd och

känna sig jagad av alla. Går att beställas från Film-

Centrum. 

The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)

http://www.internal-displacement.org/ 

Anti-Slavery International

En brittisk organisation som grundades 1839 

http://www.antislavery.org/

Sverige 2008

Producent: Story AB

Regi: David Aronowitsch & Hanna Heilborn

Ljuddesign: Peter Albrechtsen & Anders Nyström

Animationsdesign: Magnus Östergren

Karaktärsdesign: Mats Johansson

Huvudanimatör: Nicolas Hu

Medverkande (röster)

Machiek & Abuk

Charles Deng Majok Kwal

James Aguer Alic

Tekniska uppgifter

Längd: 16 minuter

Format: dvd & 35 mm / vidfilm / dolby DSSR

Censur: från 7 år

Svensk premiär: 5 december 2008

Distribution

Kunskapsmedia, Telefonvägen 30, 126 37 Stockholm-Hägersten

Tel: 08-545 634 60 info@kunskapsmedia.se

www.kunskapsmedia.se

Redaktion

Andreas Hoffsten, Barn & ungdom, Svenska Filminstitutet, augusti

2009

Produktionsuppgifter
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