Sin Nombre

Den publik- och kritikerrosade filmen, om en ung
migrant och en dödsmärkt gängmedlem på väg genom
Mexiko, skildrar flera av den amerikanska kontinentens
största problem. Deras vägar korsas på ett godståg
norrut. Hon på väg från Honduras där klyftorna och fattigdomen inte ger många alternativ. Han är på väg bort
från ett hopplöst förflutet, från minnen, svek och ett
redan förlorat liv.
Resan de företar är en resa i flera bemärkelser. En
verklighet för tusentals människor. Varje dag.

Rekommenderad för gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
ELSA COJNBY

Handling
Tonårstjejen Sayra är en av de tusentals migranter som
lämnat Honduras för att ta sig till “el Norte”, USA, och där
söka möjligheten till ett bättre liv. Tillsammans med sin
pappa och farbror färdas hon den riskfyllda tågvägen mot
Rio Grande och drömmarnas land. Tåget norrut avgår
från Tapachula, som kontrolleras av det ökända gänget

Mara Salvatrucha, även känt som MS13.
Willy, "El Casper", är en av MS13-medlemmarna. Han
är kär och har i hemlighet skaffat sig en flickvän, Martha
Marlene, som han skyddar från gänget genom att förneka
hennes existens. När ledaren, Lil' Mago, ändå blir varse
förhållandet händer det som El Casper fruktat; Lil' Mago
manifesterar sin makt genom att ge sig på flickvännen.
Med avsikten att våldta Martha råkar Lil' Mago ha ihjäl
henne, vilket han med en axelryckning kommenterar till
en förtvivlad El Casper; "du hittar en ny". För att skingra
hans tankar tar Lil' Mago med sig El Casper och en nyinitierad gängmedlem, 12-årige "El Smiley", till La Bombilla,
området vid tågstationen. Där hoppar de på ett av de fullastade tågen för att råna och förgripa sig på migranterna.
På tågets tak närmar sig Lil' Mago den ihopkrupna
Sayra med ett hotfullt leende. När Casper ser vad som håller på att hända gör han det otänkbara; han höjer macheten mot sin egen ledare och dödar honom för att försvara
den okända migranten. Han tvingar Smiley att hoppa av
tåget och inser snabbt att han nu är en död man. Migranterna på tåget studerar honom på avstånd och Sayras far
varnar henne för att ta kontakt med outsidern. Men Sayra
kan inte låta bli att dras till sin räddare och trots Willys
egna varningar om att hon, för sin egen säkerhet, måste
hålla sig borta, följer hon honom.
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Medan tåget fortsätter sin färd återvänder Smiley till
gänget och berättar vad som hänt, varpå han själv blir
anklagad för maskopi. För att bevisa sin oskuld beslutar
han att själv döda El Casper.
När tåget gör stopp lämnar Willy det i smyg, men upptäcker snart till sin förvåning och stora desperation att
Sayra har gjort honom sällskap. Nu måste han ta hand om
henne, för nu är han den enda hon har.
Filmen fortsätter som en klassisk, men synnerligen välberättad, thriller där Willy och Sayra flyr på farofyllda
vägar, med sina fiender tätt i följd, mot gränsen till det
förlovade landet.
På ett migrationscenter får Sayra ta emot sin fars dödsbud och får höra att hennes farbror deporterats tillbaka
till hemlandet. Desperata och med en intensiv önskan om
att lämna det grymma förflutna bakom sig fortsätter de
resan och Willy avlägger ett löfte till Sayra; han ska se till
att hon kommer fram välbehållen till New Jersey.
Även om fienden är dem i fotspåren verkar det som att
Willy ska lyckas infria sitt löfte - mot alla odds tar de sig
till Rio Grande. Där möter de dock Mara Salvatrucha och
Willy hamnar öga mot öga med Smiley som närmar sig
honom med höjt vapen. Han skriker till Sayra att hon ska
fortsätta och medan Willys blod färgar vattnet tar hon sig
över till andra sidan. Till ett nytt liv.

Filmen och verkligheten
Filmens story och plot, dvs berättelsen och hur den förmedlas, är skrämmande nära verkligheten. Faktum är att
berättelsen till stor del skulle kunna vara hämtad direkt
ur verkligheten - och att verkligheten har påverkat hur
berättelsen faktiskt skildras.
Det finns många verkliga Sayra, från städer som Tegucigalpa i Honduras, på väg mot ett bättre liv, och i den mexikanska staden Tapachula, nära gränsen till Guatemala
finns det många El Casper.
• Ta reda på mer om Honduras! Av landets dryga 7,5 miljoner invånare lever hälften under fattigdomsstrecket.
Klyftorna mellan dem som har och inte har pengar är

enorma. Vad har Honduras för politiskt system? Vad
hände i landet under 2009? Finns det faktorer i Honduras
historia som kan förklara varför det ser ut som det gör i
dag? Vilka länder handlar man med - och med vad?
• Vilka andra länder ingår i samlingsnamnet "Centralamerika"? Vad menas med "Latinamerika"? Vilka länder
ligger i Nordamerika? I Sydamerika?
Det finns åtskilliga dokumentärer om "El Tren de la
Muerte" ("dödens tåg"), "El Tren de la Esperanza" ("hoppets tåg") eller kort och gott "666"/"The Beast", som godstågen migranterna färdas på genom Mexiko ofta kallas.
Gänget, La Mara Salvatrucha/MS13, ett av de största Latinamerikanska gängen, tog form i Kalifornien i USA, och
finns representerat ända upp i Kanada. Under hösten
2009 skedde ett omtalat mord på en annan regissör,
fransmannen Christian Poveda, som följt Mara 18 i El Salvador. Att filma och verka i och omkring gängen är riskabelt. Praktiska saker som inspelningsplatser har fått ta
hänsyn till den brutala verkligheten. Vissa platser går det
inte att spela in på och hade t ex någon av skådespelarnas
tatueringar inte gått bort ordentligt efter arbetsdagen
hade det inneburit direkt fara för dennes liv.
• Fukunaga och Adriano Goldmans bilder på tåget sett
från marken fångar dess ohygglighet. Resan med godståg
genom Mexiko tar veckor och kantas av faror. Vilka risker
uppenbaras i filmen?
• Titta på en karta över Mexiko, vart åker tågen? (Sen
orkanen "Stan" drabbade området år 2005 går tågen från
Arriaga istället för Tapachula.) Vad är det för terräng, klimat och väder i Mexikos sydligaste stat, Chiapas?
• Resan till Mexiko City tar tre dagar och tåget måste ta
sig upp över El Valle de México, 2 200 m över havet, vilket
innebär hårda prövningar för de trötta och redan hårt
ansatta passagerarna. Att somna och halka eller tappa fotfästet är bokstavligen livsfarligt. Hur förändras klimat och
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väder i förhållande till höjd? När börjar man vanligtvis
känna av den allt syrefattigare luften? Hur påverkas kroppen av riktigt höga höjder? Varför?

• Vad kan vara orsaken till att vissa behandlar immigranterna illa? Finns det liknade diskussioner och situationer i
Sverige?

Migration

Gränser

Enligt Världsbanken (2008) hade Guatemala ett årligt
BNI på ca U.S.$2,680 per capita, Honduras låg på ännu
lägre U.S.$1,800. Motsvarande siffra för Mexiko var
U.S.$9,980 - alltså mer än tre gånger så mycket.

Den 3 100 km långa gränsen mellan Mexiko och USA
utgör en av världens mest trafikerade gränser och är för
många sinnebilden av en gränslinje, efter det att Berlinmuren fallit. Precis som på Västbanken har man förstärkt
gränsdragningen med en hårt kritiserad mur, "El Muro de
Verguenza" eller "the Wall of Shame".
Mexicali, Monterrey, Ciudad Juárez och Tijuana är
städer som alla förknippas med migration och gränsproblematik, men få personer är lika bekanta med Mexikos
gränser i söder. För de centralamerikanska migranterna
är det där den hårda resan mot ett potentiellt bättre liv
börjar. Och slutar.

• Vad är Världsbanken?
• Vad är BNI? Hur skiljer sig BNI från BNP? Mexikos BNI
är högt i förhållande till grannländerna i söder, men hur
står den sig om man jämför med Sverige? Vad hade Sverige för BNI 2008? Vilka länder hade högre?
• De alarmerande omständigheterna i Honduras och de
andra centralamerikanska länderna gör att många söker
sig till el norte (med målet att ta sig till USA). Är det en
mänsklig rättighet att migrera? Vad säger du? Vad säger
lagen? (Vilken "lag"?) Vad är rätten att flytta värd om
man inte får stanna någon annanstans - finns det en paradox?
• Vad är en flykting? Hur skiljer man på en flykting och
en ekonomisk migrant?
• Vad innebär det att vara "papperslös"? Ibland talas det
om "illegala invandrare", även om begreppet är kritiserat.
Vilka rättigheter har odokumenterade immigranter i Sverige och vem ser till så att de respekteras? Hur är det med
sjukvård och skolgång, t ex?
• Vad menar man med "socialt skyddsnät"?
• Vad är emigration? När skedde den stora svenska
utvandringen till USA? Hur många lämnade Sverige? Varför?
• På tåget visar sig Willys kunskaper från att han tidigare
smugglat flyktingar komma till användning, när han kan
hjälpa migranterna att undkomma migrationspolisen. Vad
gör "la migra"?
• I Mexiko kan man nästintill dagligen läsa i tidningarna
om poliser, militärer, tjänstemän eller politiker som avslöjats för korruption. Vad betyder det att någon är korrumperad och vilka effekter har det för samhället?
• Allt för ofta kan man också läsa om andra brott, mest
kidnappningar och övergrepp, begångna av poliser och
andra makthavare. Är ett brott värre när det begås av
myndigheter och personer med makt? Varför?
• Hur behandlas immigranterna på tågen av den vanliga
befolkningen längs järnvägen? I verkligheten är kvinnorna i La Patrona kända för sin verksamhet - och vi ser
något liknande i filmen - vad gör de?
• Willy och Sayra besöker ett migrationscenter. Vad är ett
migrationscenter? Vilka driver det och vad kan de erbjuda
migranterna?

• Vilka länder gränsar Mexiko till? Vilka får korsa internationella gränser? Vad är det som krävs? Hur kan man ta
sig från ett land till ett annat om man saknar papper? Vad
är en "coyote" i sammanhanget? Vilka är repressalierna?
• Frågan om det är en mänsklig rättighet att migrera har
en följdfråga; är det en skyldighet att släppa in migranter? Många tycker inte det. Tvärtom, anser många att det
är deras rättighet att "skydda" sitt land och sina gränser
från personer som vill in. Frågan är kanske komplex. Hur
resonerar du?
• I USA uppskattar man att det finns 8-12 miljoner personer från Latinamerika som uppehåller sig i landet olovligen. Ett uppenbart problem med personer som verkar i
landet men inte är en del av systemet är att de tenderar
att bli delar av en "svart ekonomi" - vad innebär det? Men
det behöver väl inte betyda att de inte är samhällsnyttiga?
Förklara!
• Vilka är Border Patrol? Vilka är Minutemen? På vilket
sätt är medborgargarden en fara för demokratin?

Maras
Centralamerikanska gäng kallas "maras". Mara Salvatrucha, som skildras i filmen, och Mara 18 i El Salvador
är de mest kända. Gängen sysslar med det mesta från
skyddsverksamhet, inbrott och rån till drog-, vapenhandel, prostitution och trafficking.
Mara Salvatrucha har en speciell "verksamhet" kring
migrationstrafiken, som kan vara svår att förstå eftersom
den vid en första anblick inte genererar några direkta
pengar. Att råna dem som kommer nästintill tomhänta,
att trakassera, våldta och mörda oskyldiga ger inte
gängen ekonomiska tillgångar. Men: genom att kontrollera tågtrafiken kan de också ta betalt av smugglare som
rör sig över deras territorier, smugglare som i sin tur agerat coyotes och tagit betalt av migranterna för sina "tjänster".
Den riktiga gängkulturen är brutal och förödande både
för individen och samhället. Ändå kopieras och romantiseras livsstilen av människor världen över.
Media, inte minst film och TV, producerar mängder av
material kring ett samhällsproblem som av allt att döma
inte bara avskräcker.
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Regissören Cary Joji Fukunaga

• Finns det exempel på hur ungdomar med helt annan
socioekonomisk bakgrund (och kanske i en helt annan del
av världen) tar efter beteenden som utmärker gängkulturen? Varför är livsstilen så fascinerande, trots att den är så
uppenbart destruktiv?
• Finns det gäng i Sverige? Vad är det i så fall för slags
gäng? Känns det hotfullt?
• Har du några idéer om hur man kan lösa problemet med
gäng och gängkriminalitet? Vilka insatser tror du skulle
behövas i Mexiko och resten av Amerika för att få stopp på
gängproblematiken?

terar SIDA, som bedriver omfattande arbete för att öka
kvinnors inflytande och självbestämmande i utsatta regioner.
• Vad menas med machokultur? Kan man jämföra machistan (på svenska kanske "macho-mannen"?) med en karikatyr av begreppet "manlighet"? På vilket sätt är gängkulturen macho (är den det)? Kan du komma på någon
kvinnlig motsvarighet till machistan?
• Hur förhåller sig huvudpersonerna Sayra och Willy till
etablerade föreställningar om "manligt" och "kvinnligt"?
Är det stereotypa skildringar, tycker du? Varför/varför
inte?

Machismo, kön och genus
Precis som i filmen manifesterar gängmedlemmarna sin
makt genom våld och sexuella övergrepp. Systematiska
våldtäkter är en återkommande militär strategi och har
ingenting med sex att göra - däremot med makt. Kvinnliga
migranter löper stor risk att utsättas för våldtäkt under sin
flykt.
Våldtäkt är förknippat med skam och än i dag är det
inte självklart förövarens skam - utan offrets - man talar
om. Det har diskuterats mycket om heder i massmedia,
och då oftast i anslutning till islam och hedersbegreppet
"sharaf". Men fler kulturer bär på föreställningar om kvinnans specifika renhet och potentiella befläckning. I de
katolska länderna i Centralamerika är Mariakulten
utbredd och vittnar osökt om föreställningar kring manlig
och kvinnlig dygd.
• Hur resonerar eleverna kring manligt och kvinnligt?
Gäller samma mått på dygd och ära för män och kvinnor?
Uppmuntras samma beteenden?
• Vad är en könsroll? Vad är skillnaden på kön och genus?
"Ingen kontinent är mer ojämlik än Latinamerika" konsta-

Drömmar, religion och symbolik
Sayra har fått höra av en granne att hon ska komma fram
till USA, "inte i Guds händer, men i Djävulens klor". Filmen igenom är full av symboliska yttranden och element.
• Hur tolkar du citatet?
• Karaktären El Casper/Willy har en så tudelad personlighet att den verkligen kräver olika namn. Tänkte du på när
Sayra fick reda på hans riktiga namn? Vad hade hänt? Hur
påverkade det deras fortsatta relation?
Det sägs att bara ett barn kan behålla sitt skratt och den
unge kille som misshandlas under en initieringsrit i filmens början får namnet "El Smiley". Under filmen lämnar
han barnets värld bakom sig, han växer framför sina jämnåriga kompisar när han skryter om sin gängstatus och han
får kämpa mot de vuxna gängmedlemmarna för att
bedyra sin pålitlighet. Att han blir den som tar Willys liv
markerar det definitiva och oåterkalleliga inträdet i vuxenvärlden.
• Gängkulturen är full av symboler. Tänkte du på något
speciellt? Tatueringar, språkbruk, gester…?
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• Hur tolkar du filmens slut, när Sayra ringer telefonnumret som hon memorerat? Vad tror du kommer att hända
henne?

Snyggt om en fruktansvärd verklighet
"Sin Nombre" uppmärksammas världen över för sitt fantastiska foto, sin starka berättelse och sätt att kombinera
de två i en film om angelägna sociopolitiska frågor som
fattigdom, migration och gängkriminalitet. Filmens träffsäkerhet och känsla för den verklighet som skildras, förklaras delvis av den omfattande research regissören Cory
Fukunaga företog sig. Han reste på godstågen och han
besökte själv fängelser, migrationscenter och platser som
hjälpte honom att förstå historiens villkor.
Men likväl; han besökte själv de platser och miljöer som
skildras. Trots ett brinnande engagemang var han gäst i
en värld han själv valt att besöka. Och när som helst
kunde lämna.
• Liksom 2008 års stora succéfilm "Slumdog Millionaire"
har filmen ifrågasatts och kritiserats. Riskerar den hopdiktade kärlekshistorien mellan en vacker utsatt honduranska och en hård gangster med ett ädelt hjärta exploatera, banalisera och romantisera en verklighet som ligger
bortom vår förståelsehorisont? Även om man inte instämmer i omdömen som "fattigdomsporr", är det på sin plats
att reflektera över vad de innebär. Känns filmen äkta eller
tycker eleverna att filmen också den exploaterar och
romantiserar en brutal Centralamerikansk verklighet?

Tips läsa vidare på spanska
"La Travesia de Enrique" av Sonia Nazario

Produktionsuppgifter

• Sayras och Willys resa mot ett nytt, förhoppningsvis
bättre, liv innebär flera förluster och avsked av personer,
saker och minnen, från det förflutna. Vad är det t ex Willy
betalar med för att få honom och Sayra över floden?

USA, Mexico 2009
Producent: Amy Kaufman
Manus & regi: Cary Joji Fukunaga
Foto: Adriano Goldman
Klipp: Luis Carballar
Musik: Marcelo Zarvos
Produktionsdesign: Claudio Contreras

• Vad är en symbol? Vad är en metafor? En liknelse? Ge
exempel!

I rollerna
Willy/El Casper - Edgar Flores
Sayra - Paulina Gaitán

Slutscenen vid Rio Grande är stark och symboltät. Förutom att vattnet utgör den högst påtagliga gränsen till
drömmarnas land är det också en vanlig symbol för livet
självt. Vid floden tar tre av protagonisternas liv en ny början; Sayra tar sig ensam över, Willy lämnar jordelivet
(han, som symboliskt nog berättat om sin enda dröm: att
flyga), och El Smiley blir en respekterad vuxen Mara Salvatruchamedlem.

El Smiley - Kristyan Ferrer
Lil' Mago - Tenoch Huerta Mejía
Martha Marlene - Diana García
Tekniska uppgifter
Längd: 96 minuter
Format: Scope 2,35:1
Ljud: Dolby digital
Censur: från 15 år
Svensk premiär: 18 december 2009

• Vad tror en katolik händer när man dör? Vad tror du
själv händer när man dör?
• Hur ser kristendomen på förlåtelse? Har Willy på något
sätt sonat sina synder? Och vad menas egentligen med
det; förlåter Gud alla och vad innebär det att "Jesus dog
för våra synder"? Hur ser du själv på förlåtelse? Vem förlåter du?

Distribution
Sandrew Metronome, Box 5612, 114 86 Stockholm Tel 08-762 17
00, fax 08-23 08 50 www.sandrewmetronome.se

Redaktion
Andreas Hoffsten, Fim i hela landet, Svenska Filminstitutet,
december 2009

FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN

