Blodssystrar

Som barn kidnappades tvillingsystrarna Julia och
Johanna Yunusova i hemlandet Azerbajdzjan och utsattes under en månad för misshandel och våldtäkt. Idag
är de 18 år, bor i Malmö och har lärt sig mycket av sina
erfarenheter. Inte minst har de lyckats bli starka och gå
vidare i livet tack vare varandra i en ovanligt djup systerrelation. Men deras berättelse är inte unik; "Blodssystrar" speglar verkligheten hos flickor världen över
som utsätts för övergrepp och måste leva med sina
erfarenheter. Filmen fungerar därför väl som utgångspunkt för diskussioner kring makt, kön och utsatthet.

Rekommenderad från åk 8
EN FILMHANDLEDNING AV
JOHANNA LAGERKRANSER

Handling
I kortfilmsdokumentären "Blodssystrar" träffar vi tvillingsystrarna Julia och Johanna Yunusova; två 18-åriga Malmötjejer som vid en första anblick skulle kunna te sig som
vilka sorglösa tonåringar som helst. De skojbråkar, fnittrar och kallar varandra för "fetto". Men tillsammans delar
de en traumatisk upplevelse som de var med om som barn
i hemlandet Azerbajdzjan och som har fått dem att värdera sin egen frihet extra mycket. Kortfattat och sakligt

berättar Julia hur de en dag kidnappades i skolan och fördes till en källare där de hölls som fångar i en månad.
Under tiden utsattes de för misshandel och våldtäkt
medan deras skrik överröstades av musiken från en stereo.
Idag, nästan tio år senare, bor systrarna i Malmö där vi
möter dem i en lägenhet som pryds av gosedjur och fotografier av släktingar. Bortsett från syskonens berättelse
om kidnappningen och övergreppen begränsas spåren av
deras bakgrund just till gamla familjefotografier som de
tittar på. Det är med andra ord inte själva kidnappningen,
eller den outtalade bakgrunden till den, som står i centrum under den korta stund vi får träffa systrarna. Istället
berättar de om vad de har lärt sig av sin gemensamma
upplevelse som barn. Ingen ska längre få bestämma över
dem och deras liv. Man måste ha sin egen makt, understryker de.
I centrum står samtidigt systrarnas starka band till
varandra, och hur det har hjälpt dem att vara starka och
klara sig igenom allt. Utan varandra nere i källaren hade
det inte gått, menar de. Inför kameran får de på egen
hand spela ut sin djupa systerkärlek och gemenskap; de
kramas, pussas och sover i samma säng. Men tydligast blir
det i deras plan att göra varsin tatuering som ska säga:
"You follow me, I'll follow you". När dagen kommer gör de
sig i ordning och beger sig till studion, där orden tatueras
in på Julias skuldra och Johannas arm medan kameran
dokumenterar allt i närbild. Efteråt granskar de varandras
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tatueringar och konstaterar stolt: "Nu äger vi världen."
Tillbaka i lägenheten har det börjat skymma, och i en sista
sekvens ser vi systrarna sjunga och dansa med varandra
på balkongen, med staden - och världen - nedanför.

Något om filmens bakgrund
Julia och Johanna flydde som 11-åringar till Sverige tillsammans med sin mamma som var oppositionell politiker
i hemlandet Azerbajdzjan, vilket också var bakgrunden
till att barnen kidnappades. Systrarna hamnade till slut i
Almgården i Malmö, där de numera bor. De kom i kontakt
med regissören Malin Andersson när hon skulle visa sin
dokumentär "Belfast Girls" på en skola i Bromölla. Deras
historia fick Malin att genast att vilja göra en film om
deras erfarenheter. Resultatet blev kortfilmen "Blodssystrar".
Själv menar Malin Andersson att filmen inte handlar
om systrarna som invandrare eller om en specifik och
enskild händelse "långt bort". "Blodssystrar" beskriver
tvärtom någonting globalt som händer tjejer världen över,
menar hon. Istället för att få in så mycket "prat" och information kring omständigheterna har Malin Andersson valt
att skala bort mycket och arbeta visuellt med det rika
bildmaterialet som berättar en omfattande och komplex
historia på bara 14 minuter.

Frihetsberövande och maktövertag: vad är
makt?
"Blodssystrar" skildrar en ovanligt stark systerrelation
mellan två unga kvinnor som tillsammans har överlevt ett
hemskt övergrepp, men inte minst berättar filmen om hur
de har tagit sig vidare i livet tillsammans. Att ta makten
över sig själv och sitt eget liv har fått en helt avgörande
betydelse för Julia och Johanna, som trots - eller på grund
av - sina upplevelser tycks ha en styrka utöver det vanliga.
Ingen ska någonsin mer få komma och säga till dem vad
de ska eller inte ska göra; framförallt inte någon kille.
"Du måste ha din egen makt, speciellt som tjej", säger
en av systrarna i filmen. Men att ha full kontroll över sig
själv, sin kropp och sitt liv är, som vi vet, ingen självklar-

het - och det är inte minst något som systrarna i filmen
har fått uppleva på ett traumatiskt sätt. Kort, och ganska
sakligt, berättar de om kidnappningen och om övergreppen som fick dem at känna sig "äcklade" av sig själva. Det
kändes, menar de, som att någon har "ägt" dem utan att
de själva varit med på det. Samtidigt får vi som tittare inte
veta någonting om deras bakgrund eller omständigheterna kring kidnappningen; istället ligger fokus på just
vad som har kommit ut av deras erfarenhet och hur systrarna har valt att gå vidare.
• I filmen säger systrarna att de har lärt sig mycket av det
som de har varit med om. Hur verkar de ha påverkats av
sina upplevelser?
• Varför tycker systrarna att det är extra viktigt att ha
egen makt som tjej? Är det lättare att som tjej känna sig
utsatt och maktlös än som kille? Hur kommer det sig i så
fall?
• "Blodssystrar" handlar mycket om att vara stark. Behöver man vara extra stark för att kunna dela med sig av sin
berättelse på det sätt som Julia och Johanna gör i filmen?
Makt, som Julia och Johanna pratar om, är med andra
ord någonting som drabbar individer eller grupper inom
olika maktrelationer där någon kan tvingas handla mot
sin egen vilja. Men makt behöver inte handla om direkt
tvång eller våld. Kanske är det en part inom ett förhållande som har extra starkt inflytande över den andra;
kanske är det föräldrar som begränsar sina barns frihet
utan att för den sakens skull utsätta barnet för övergrepp.
Kanske handlar det just om att inte låta någon annan vara
precis den som den vill vara, förverkliga sina drömmar
eller utvecklas på sina egna premisser.
• I filmen pratar systrarna om att killar är "drömförstörare". Vill man till exempel bli bartender så ska man
kunna bli det - ingen kille ska kunna säga att man inte får
det, menar de. Är det lätt att följa andras vilja och inte
sina egna drömmar och mål? Finns det en extra stark
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makt i att faktiskt kunna förverkliga sina drömmar oavsett vad någon annan tycker?
• Är det lättare att följa sina drömmar som kille eller som
tjej? Och vilken roll spelar det vilken bakgrund man kommer från?

Utsatthet och handlingskraft
"Blodssystrar" handlar, som regissören Malin Andersson
påpekat i en intervju, inte om ett enskilt fall av övergrepp
utan om ett problem som drabbar tjejer världen över. Inte
sällan är det just utsattheten hos kvinnor och barn som
kopplas till mer eller mindre systematiska övergrepp. Nu
har också en konvention mot kvinnovåld undertecknats
av medlemsländerna i Europarådet för att förhindra våld
och skydda offer från könsbaserat våld. Samtidigt är det
enligt regissören oftast killars historia som berättas, inte
tjejers.
• Hur kommer det sig, tror ni, att just tjejer tycks vara
utsatta offer för övergrepp? Tänk inte bara på fysisk
styrka, utan fördjupa tanken.
• Mer generellt; är det lätt att som "offer" hamna i en roll
som utsatt och svag? Hur brukar utsatta grupper och individer beskrivas och vilken betydelse tror ni att det har för
att dessa ska kunna ta sig vidare i livet?
• Hur påverkas man som person av att vara maktlös och
inte kunna bestämma över sig själv och sitt liv? Skissa på
några tänkbara scenarion.

Människor väljer ofta olika vägar när det kommer till att
bearbeta traumatiska händelser. För vissa handlar det om
att gå till botten med sina upplevelser och rannsaka det
som har inträffat i livet; andra väljer istället att fokusera
på att gå vidare. Inte sällan talar man om att ändra på
beteende- och tankemönster istället för att fastna i det
förflutna. När det kommer till makt finns det också olika
sätt att vända på maktförhållanden, något som vi på sätt
och vis ser exempel på i "Blodssystrar". Att göra "revolt"
och säga ifrån är givetvis ett sätt att ta kontrollen och
hävda sin egen rätt att bestämma över sig själv.
"Blodssystrar" fokuserar just på att vara stark och att gå
vidare. Systrarna har valt att aktivt ta kontroll över sina
egna liv och göra sig fria från människor som vill
bestämma över dem och vad de ska göra, något som de
har kunnat göra mycket tack vare varandra.
• Julia och Johanna säger att de har klarat sig så bra tack
vare varandra; annars hade allt gått "åt helsike". Tror ni
att det generellt är så att man behöver gemenskap för att
kunna vara stark? Ordstävet lyder ju annars "Ensam är
stark".
• Kan denna gemenskap också innebära att man i framtiden kommer att vara beroende av varandra för att fortsätta vara stark? "Vi ska alltid ha varandra", säger systrarna. Vad tror ni händer den dag Julia och Johanna
kanske går skilda vägar?
• Julia och Johanna är på ytan två helt "vanliga" tonåringar som på sätt och vis befinner sig mellan barndom
och vuxenliv. De fnittrar, slår varandra med gosedjur och
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• Julia har redan en tatuering som representerar tre viktiga delar i livet; frihet, kärlek (som hon menar att man
behöver för att kunna överleva) och smärta. Är det lätt att
gräva ner sig i "smärtan" istället för att vända det jobbiga
till någonting "positivt", i den mån det går?
Efter att de har tatuerat sig går systrarna hem till lägenheten och i filmens sista sekvens dansar de på balkongen och
sjunger med till musiken medan staden - och livet? - ligger
utsträckt framför dem som en möjlighet.
• Julia och Johanna tycks till slut ha uppnått en större
känsla av att vara fria. Diskutera vad "frihet" är och vad
som krävs för att man ska känna sig fri. Är det lätt att
begränsas av olika faktorer och glömma bort vad man
själv vill eller drömmer om? Hur viktigt är det egentligen
med frihet?

Tillägg
Vad som inte framgår i "Blodssystrar" är att Julia och
Johanna kidnappades på grund av att deras mamma var
en oppositionell politiker i hemlandet Azerbajdzjan.
Senare tvingades systrarna och mamman fly till Sverige,
där de till slut hamnade i Malmö.
• Just i politiska sammanhang och krig förekommer
ibland systematiska våldtäkter som ett maktmedel. Hur
kommer det sig, tror ni?

Lästips & info
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/

sover i samma säng. Samtidigt är de tonårsaktigt medvetna när de kallar varandra för "fetto", kommenterar
varandras smink, betraktar sin egen spegelbild och pratar
om vad de vill göra med sina liv. Tonårsperioden är också
en tid då man på många sätt upptäcker sig själv och formas allt mer som individ. Diskutera hur traumatiska upplevelser kan tänkas påverka någon i den här åldern och på
vilket sätt det påverkar hur, och vem man blir.

Att återfå kontrollen
Ibland behövs kanske en konkret vändpunkt i livet för att
man ska känna kontroll och förändring; ett avstamp från
det gamla (och jobbiga) och in i någonting nytt. I "Blodssystrar" blir tatueringsakten, som filmas i närbild, den
konkreta handling som låter systrarna ta kontroll över
sina egna kroppar och samtidigt uttrycka sig själva. På så
vis blir kroppen inte heller bara mål för andras övergrepp,
utan också ett medel för att ta tillbaka lite av den där
makten som någon annan tidigare gjort anspråk på. Den
gemensamma akten att tatuera sig tycks dessutom bli ett
"vi mot världen" för systrarna.

Filmaren Malin Andersson finns tillgänglig för samtal
kring filmen tillsammans med lärare eller elever. Malin
nås via telefon 070-733 5164 eller via mejl malin@malinanderssonfilm.com
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• "Nu äger vi världen", säger en av systrarna efter att de
har tatuerat sig. Tidigare har de pratat om att någon
annan har ägt dem - nu är förhållandet det motsatta. Vilken roll spelar tatueringen för systrarnas självständighet?
Kan det även vara ett sätt för dem att förstärka sin gemenskap?

Redaktion
Andreas Hoffsten, Barn & ungdom, Svenska Filminstitutet, augusti
2011
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