The Lady

Burmas oppositionsledare Aung San Suu Kyi har blivit
en symbol för hopp världen över, beväpnad endast
med ord och jämförd med både Mahatma Gandhi och
Nelson Mandela. I “The Lady” får vi följa hennes slumpartade väg från hemmafru i Oxford till att bli ledare för
över 50 miljoner människors väg mot frihet och demokrati i en av världens mest förtryckande militärdiktaturer; en kamp som samtidigt innebar att hon måste välja
bort sin egen familj och spendera 15 år i husarrest.
“The Lady” kom ut samtidigt som det historiska valet
hölls i Burma 2012 då Suu Kyi fick en plats i parlamentet, men filmen är alltid lika aktuell och fungerar som
underlag för vidare diskussioner kring demokrati,
mänskliga rättigheter och ickevåld.

Rekommenderad för gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
JOHANNA LAGERKRANSER

Handling
En idyllisk morgon i Rangoon 1947 tar den tvååriga Aung
San Suu Kyi farväl av sin far, general Aung San, när han
lämnar hemmet på University Avenue för sista gången. En
kort stund senare mördas han och flera ministrar i en
plötslig och brutal attack inne på sekretariatet i Rangoon,
utan att vi får veta varför. Vi förflyttas nu till Oxford
1998, där Suu Kyis nuvarande man, historikern Michael
Aris, får beskedet att han är döende i prostatacancer. Suu
Kyi leder vid det här laget frihetskampen i Burma, och

Aris vet att hon inte kan lämna landet nu; skulle hon göra
det skulle hon riskera att inte kunna återvända till Burma
och fortsätta kämpa för miljoner människor.
Här inleds tillbakablickar tio år bakåt i tiden. Suu Kyi,
som nu är hemmafru och arbetar på en bok om sin mördade far, lever ett stillsamt familjeliv i Oxford tillsammans
med Aris och deras två söner, Alex och Kim, men på
gatorna i Rangoon sprids samtidigt våldet när militären
öppnar eld mot demonstranter. I samma veva återvänder
Suu Kyi till Burma för att ta hand om sin sjuka mor men
hamnar istället mitt i den politiska turbulensen. Som dotter till Aung San övertalas hon snart att stanna och leda
oppositionspartiet National League for Democracy, NLD,
vilket hon också gör; ett beslut som innebär att hon inte
kan återvända till England och sin familj.
Samtidigt som oron sprider sig bland generalerna håller
Suu Kyi sitt första, väldigt berömda, tal inför det hurrande
folket. Motståndet börjar ta form. Flyers kopieras upp i
hemlighet på brittiska ambassaden i Rangoon, men mitt i
arbetet som pågår tvingar militären Aris, som nu är med
Suu Kyi i Burma, att genast lämna landet. Suu Kyi stannar
kvar och reser runt med kampanjen i Burmas olika
distrikt för att förena landet, samtidigt som Aris nu rådvilligt försöker ta hand om de två sönerna i Oxford.
Kampanjen fortsätter dock under hot och våld från
militären. Åskådare tas till fånga och skickas till slavarbete vid gränsen, andra mördas. Under tiden börjar Aris
lobba för att Suu Kyi ska få Nobels fredspris, något som
skulle kunna rikta världens uppmärksamhet mot hennes
arbete och förtrycket i Burma. När de två sönerna så åker
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för att besöka Suu Kyi får de en morgon besök av militären som sätter henne i husarrest, klipper av telefonförbindelsen och skickar partimedlemmar till det ökända fängelset Insein. Suu Kyis svar blir en hungerstrejk som varar
fram tills regimen ger tomma löften om att inte ”skada”
hennes kollegor.
Från husarresten följer Suu Kyi 1990 det första valet i
Burma på 14 år; ett val som innebär en stor seger för NLD
och dess fängslade partimedlemmar. Hurrande folkmassor samlas utanför oppositionsledarens hem, bara för att
lite senare motas bort av militären. Samtidigt fortsätter
olika påtryckningar för att få Aris att övertala Suu Kyi att
återvända hem, någonting som han vägrar att göra.
Året därpå, 1991, tilldelas Suu Kyi Nobels fredspris.
Hon följer under prisceremonin sonens tal via en batteridriven radio från husarresten, där militären ser till att
bryta strömmen. Tre år senare är hon fortfarande fånge i
sitt eget hem, men under tiden kontaktar Aris den tidigare fredspristagaren Desmond Tutu, som nu försöker få
övriga Asien att spela en roll i Suu Kyis fråga. När så
Japan tar upp samtal med Burma om samarbete går regimen med på att till slut avbryta husarresten.
Familjen återförenas äntligen i Burma, men det blir
sista gången som Suu Kyi får träffa sin man. Nästan ett år
senare ger han henne beskedet om sin sjukdom, och i
mars 1999 avlider han på sin födelsedag efter att ha fått
upprepade avslag på sina visumansökningar till Burma.
Suu Kyi är ensam, isolerad och förkrossad.
Åtta år senare, 2007, intar munkar gatorna i Rangoon
och samlas utanför hemmet där oppositionsledaren återigen sitter i husarrest. Enligt eftertexterna frias hon från
husarresten 2010, efter att ha varit fånge i sammanlagt 15
år.

Från frihetskamp till frihetskamp
Förtryck har följt på förtryck i många hundra år för Burma, som en gång var ett av Asiens mest blomstrande länder men idag är ett av de fattigaste i världen, trots rika
naturtillgångar. Med britterna kom under 1800-talet stora
infrastrukturförändringar i landet, men missnöjet med
kolonialmakten födde också en nationell rörelse, delvis
ledd av buddhistmunkar, som kämpade mot status quo.
Det skulle dröja till andra världskriget innan Burma, med
hjälp från Japan, kunde driva ut britterna och gå mot
självständighet. Den som fick leda vägen och grunda det
moderna Burma blev general Aung San, Aung San Suu
Kyis far, vars parti vann stort i valet 1947. Aung San och
hans kabinettsmedlemmar mördades dock av en politisk
rival samma år, innan landet hann bli självständigt 1948.
Under de kommande 15 åren fick Burma val, ett parlament och en konstitution, men självständigheten följdes
av etniska motsättningar och kris som 1962 resulterade i
en statskupp, ledd av general Ne Win, som försatte Burma
i isolation, förstatligande av all verksamhet och fördjupad
fattigdom under parollen ”Burmese way to Socialism”.
Under militärregimen, som officiellt varade fram till 2011,
begränsades yttrandefriheten hårt medan de ledande
generalerna gjorde sig skyldiga till grova brott mot
mänskliga rättigheter, bland annat genom tvångsarbete
för såväl vuxna som barn samt tvångsförflyttningar.
Regimens beslut kunde även grundas på vidskeplighet,

som när Ne Win försökte begränsa valutan till valörer
som gick att dividera med siffran 9; något som bidrog till
att miljontals burmeser blev av med sina besparingar.
Missnöjet med ledarna accelererade och1988 inleddes
studentdemonstrationer i Rangoon som spreds över landet under det så kallade 8888-upproret (efter datumet,
8/8-88) och slutade med att militären, under State Law
and Order Restoration Council (SLORC), öppnade eld och
dödade tusentals människor. Trots att Ne Win efter påtryckningarna avgick 1988, fortsatte han att verka bakom
kulisserna.
Under krisen 1988 blev Suu Kyi, som alltså råkade
befinna sig i Burma av andra anledningar just då, den
naturliga personen att ta över efter sin far och axla rollen
som oppositionsledare och ena folket i demokratikampen
i Burma. Hennes parti, NLD, fick genast enormt stöd men
möttes av stort motstånd från regeringen som satte Suu
Kyi i husarrest och försenade det utlovade valet 1989.
Trots det vann NLD stort, med över 80 procent; ett resultat som ignorerades av regimen. Men en lång och envis
kamp för demokrati hade redan inletts och fortsatte från
husarresten, även när Burma inte hade omvärldens ögon
riktade mot sig.
• Militärjuntan har sedan 1962 hittat olika sätt att kontrollera Burma, befolkningen, historien (1989 bytte generalerna även namn på landet från Burma till Myanmar för
att tvätta bort associationerna till kolonialtiden) och inte
minst regimens mest hotfulla motståndare, Suu Kyi. Men
behandlingen av henne är, till skillnad från den av hennes
far och hennes kollegor, relativt ”mild”; hela tiden ges
hon möjlighet att återvända till Oxford och därmed släppas fri. Diskutera vilka medel som används för att kontrollera motståndet och makten.

“Vilken typ av frihet är det?”
”The Lady” skildrar inte bara den politiska kamp som
hemmafrun Suu Kyi råkar hamna i 1988; fokus ligger på
kärlekshistorien mellan henne och Aris samt hur hon
tvingas välja bort honom och deras två söner för att
kunna leda Burma mot demokrati. Men kampen är inte
bara hennes, utan parets gemensamma. Även när Aris
insjuknar i cancer ger han Suu Kyi sitt fulla stöd att stanna
i Burma och slutföra vad de båda har kämpat för så länge.
”Du har friheten att välja”, säger generalerna när de
försöker få henne att återvända till Oxford och därmed
lämna deras politik ifred. Men vad är det för slags frihet,
att behöva välja mellan sin familj och sitt land, undrar
Suu Kyi. Valet faller hela tiden på kampen, och vägen som
hon kommer att ta har lett till jämförelser med både
Mahatma Gandhi och Nelson Mandela. Själv studerade
Suu Kyi Gandhi och civil olydnad redan långt innan hon
tog upp kampen i Burma, och i filmen läser hon Gandhi
när hon vakar över sin mor på sjukhuset i Rangoon samtidigt som våldet blossar upp utanför.
Likheterna är många. Suu Kyis väg är den av ickevåld
och moralisk övertygelse. Gång på gång ser vi den späda
och blomsterprydda före detta hemmafrun från Oxford
trotsa regimen, gå rakryggad mot gevärspipor, hungerstrejka och vägra ge vika, utan att någonsin visa någon
rädsla. Istället visar hon samma övertygelse i handling
som i sina tal. Nervositeten och rädslan ligger hos hennes
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motståndare, de som har makten i landet.
I en text med rubriken ”Please Use Your Liberty to Promote Ours”, citerad i filmens eftertexter, som publicerades i International Herald Tribune 1997 (texten var riktad
till American University i Washington) menade Suu Kyi på
samma sätt att faran som det innebär att stå upp för mänskliga rättigheter i ett förtryckande samhälle är att föredra framför ett passivt liv under slaveri. ”Ours is a nonviolent movement that depends on faith in the human predilection for fair play and compassion”, skriver hon. I texten
uttrycks uppfattningen att människan inte bara är en ekonomisk varelse utan ständigt visar prov på mod att stå
upp för sin övertygelse. Studenterna har traditionellt varit
de som bidragit till revolutionära förändringar i Burma,
som hennes egen far, varför de också utgör ett så stort hot
mot den auktoritära regimen, skriver Suu Kyi och uppmanar dem som lever i länder med politiska rättigheter att
hjälpa dem som inte åtnjuter samma frihet.
• Från tidigare actionhjältinnor har Luc Besson med ”The
Lady” gått till att skildra en kvinna som tar sig an en hel
regim medan hennes man tar hand om barnen och stöttar
henne i kampen. Är hennes val mer ”kontroversiellt” för
att hon är kvinna? I en scen ser vi Aris inleda en föreläsning om hur Butans befolkning alltid har betonat familjelojalitet, samhällsband och respekt för gamla. Vilka moraliska värderingar återspeglar ”The Lady”?
• Den auktoritära regimen har kontroll över enorma rikedomar i form av naturtillgångar och investeringar från
Kina, Indien och Thailand, en stor armé och en nybyggd,
skyddad huvudstad, Naypyidaw, strategiskt placerad mitt
i djungeln. Ändå har de sedan Suu Kyi kom tillbaka till
Burma gjort allt för att marginalisera och kontrollera
henne. Hur kommer det sig att Suu Kyi och hennes fredliga motstånd hela tiden har utgjort ett sådant hot för
regimen?
• Suu Kyi har opponerat sig mot den vanliga synen som
sätter likhetstecken mellan revolution och våld. Istället
menar hon att revolution handlar om förändring, och att

den burmesiska demokratirevolutionen ligger hos folket.
De har ansvaret att påverka Burmas öde, menar hon. Hur
tror ni att en sådan revolution kan gå till?
• Samtidigt som Suu Kyi är en stark symbol för hopp,
menar vissa att hon är fast i gamla ideal och måste anpassa sig bättre till dagens förutsättningar. Självkontroll
eller brist på politisk flexibilitet? Samtidigt som regeringen har bytt ut många unga generaler mot gamla för att
minska risken för sympatier för Suu Kyi, pratar NLD om
vikten av att ta in ungt blod. Hur kan den moraliska kampen som Suu Kyi axlade för flera decennier sedan anpassas nu när generationen från 1988 börjar bli gammal?
• Vad är styrka och svaghet i att en enda person så starkt
får symbolisera motståndet?

I omvärldens ögon
I filmens slutscen ser vi lite av de stora demonstrationerna i september 2007, då buddhistmunkar protesterade
mot kraftiga höjningar av bensinpriset i landet. Ekonomin
hade fortsatt att stagnera, mycket på grund av att tillgångarna gick till armén medan resten av landet levde i
fattigdom. Hundratals samlades för att hedra Suu Kyi
utanför hennes hem, där hon återigen hade satts i husarrest, men demonstrationerna fick återigen ett våldsamt
slut när de slogs ner av militären. Under tiden blockerades internet i flera dagar efter att bloggare hade hunnit
sprida bilder på nätet som nyhetsstationer plockade upp.
Även videoklipp spreds internationellt, både fysiskt och
över internet.
Händelsen vände återigen världens uppmärksamhet
mot Burma, och reaktionerna var starka. USA riktade nya
sanktioner mot ledarna och passade på att fördöma militärjuntan, bland annat för bristen på yttrandefrihet samt
barnarbete och fängslande av motståndare som Suu Kyi.
EU skärpte samtidigt de ekonomiska sanktionerna mot
landet. Kina och Indien, som investerar i Burma, höll sig
däremot tysta. Desmond Tutu hotade med en bojkottningskampanj mot OS i Kina 2008 om inte landet tog avstånd från militärregimen i Burma.
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Efter en kritiserad folkomröstning 2008 som reserverade 25 procent av platserna i parlamentets båda kammare för militären, hölls 2010 det första valet i landet på
20 år. Omvärlden, bland annat Sverige och EU, dömde ut
valen som odemokratiska och NLD bojkottade valet 2010.
Efteråt släpptes Suu Kyi ur husarresten efter de senaste
sju (av 15) åren, och i mars 2011 tillsattes en civil regering med Thein Sein, tidigare general och premiärminister
under juntan, som president. En viss utveckling kunde
anas. Samtal inleddes med oppositionen, politiska fångar
började släppas och vapenstillestånd i några av de etniska
konflikterna utlystes.
I april 2012 hölls det historiska valet som gav Suu Kyi
en plats i parlamentet. EU suspenderade alla ickemilitära
sanktioner mot landet på prov i ett år, och USA lättade på
de ekonomiska sanktionerna för vissa projekt. Englands
premiärminister David Cameron, som blev den första västerländske ledaren att besöka Suu Kyi efter valet, menade
att det var viktigt att skicka en signal om att man vill se
förändringar som kan leda till mänskliga rättigheter och
demokrati. Suu Kyi, som tidigare har uppmanat till sanktioner, välkomnade beslutet och poängterade att de endast var ett svar på stegen som tagits av den nye presidenten och andra reformvänliga.
Samtidigt menar skeptiker att ingenting har hänt för
Burmas befolkning i praktiken och att det finns risker
med att lätta på sanktioner, vilket är vad regeringen i Burma vill att väst ska göra. Oro finns också att Suu Kyi hamnar i händerna på militären, som fortfarande garanteras
kontroll genom författningen från 2008. Själv menar hon
att det är värt att ta risken, även om Burma fortfarande
har en lång väg att gå. Nästa val hålls 2015, och för landet
återstår det att se hur mycket längre de då har kommit i
demokratiprocessen.
Juntan har blivit en civil regering som för samtal med
oppositionen, lättar på censuren och börjar släppa politiska fångar. Man kan fråga sig om Burma i sakta mak är
på väg mot demokrati, eller är de nya framstegen bara ett
sätt för regimen att säkra sin egen maktposition? Utgör
Suu Kyi ett mindre hot inne i parlamentet än i husarres-

ten, där hon drog omvärldens uppmärksamhet till Burma?
• I och med lättandet av sanktionerna är nu svenska (liksom amerikanska) företag redo att börja investera i
Burma, som tidigare alltså var svartlistat. Medan väst har
hållit sig borta har Kina, Indien och Thailand investerat i
dammar och industrizoner (utan hänsyn till miljö eller
bönder) i Burma. Vad kan de nyinflyttade företagen göra
för att påverka demokratiseringen i landet? Diskutera riskerna med att sanktionerna lättas och investeringar flyttar
in i landet.
• Under 1992 började regeringen i Burma välkomna turister till landet, men NLD uppmanade länge till total turismbojkott för att inte gynna regimen ekonomiskt (många hotell och transportmedel är statsägda) samt för att turistattraktioner var byggda med hjälp av tvångsarbete. I ett
uttalande 2011 ändrade de inställning och välkomnade
turister som vill gynna det burmesiska folket och bevara
miljön samt få en inblick i landet. Vilket ansvar har man
som turist och vad kan man göra för att hjälpa landet nu
när turismen upplever en rush i och med förändringarna?
• ”The Lady” avslutas med de uppmärksammade protesterna i september 2007. I en känslosam sekvens intar de
orangeklädda munkarna gatorna i Rangoon och vandrar
mot Suu Kyis grind för att hedra henne i den återupptagna
husarresten. Filmen berättar samtidigt ingenting om hur
protesterna slutar eller vad de har för upprinnelse. Vad
ger filmens slut för bild av framtiden för Burma?

Produktionsvillkor och censur
För att kunna skildra ett av världens mest kontrollerade
länder och samtidigt skapa autenticitet åkte teamet bakom
”The Lady” in i Burma som turister och filmade korta
sekvenser i Rangoon med vad som kunde uppfattas som
vanliga amatörkameror. Huset på University Avenue, där
Suu Kyi växte upp och spenderade 15 år i husarrest, återskapades i en exakt kopia med hjälp av Google Earth. Det
mesta av filmen spelades dock in i Thailand, där många
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burmesiska flyktingar bor och deltog som statister.
I Anders Østergaards dokumentärfilm ”Burma VJ”
(2008) skildras hur hårt det militära förtrycket slår mot
de munkar som demonstrerar för ökade fri och rättigheter. Østergaard arbetar med insmugglade små kameror
för att fånga händelserna på plats.
I och med ”The Lady” svartlistades Michelle Yeoh, som
spelar Suu Kyi, av regimen och det återstår att se om ”The
Lady” någonsin kommer att tillåtas på biografer i Burma.
Men på gatorna i Rangoon säljer man sedan länge piratkopierade exemplar av filmen; något som regissören välkomnar eftersom det är det enda sättet för det burmesiska folket att få ta del av den på.
• ”The Lady” kom ut ungefär samtidigt som Burma höll
sitt historiska val där Suu Kyi fick en plats i parlamentet.
Är det viktigt i just det här skedet att filmen om henne
sprids, inom och utanför Burma?
• Film är ett kraftfullt medium som diktaturer alltid önskat kontrollera av rädsla för dess förmåga att påverka.
“The Lady” väljer att lägga stort fokus på Suu Kyis äktenskap och därmed mindre kraft på motståndsrörelsen inne
i Burma. Fungerar filmen ändå som väckarklocka i motståndet mot militärdiktaturen i Burma?
Sedan 2011 har Burma lättat något på den statliga censuren och bland annat släppt bloggare samtidigt som nya
privata medieföretag har startats. Vidare har flera internetsidor, som YouTube och Hotmail, för första gången
öppnats upp. Det har även blivit fritt att skriva om och
publicera bilder på Suu Kyi, något som tidigare var otänkbart. Men pressfriheten är ändå fortfarande väldigt begränsad, och filmer genomgår hård censur. I januari 2011
kunde ändå filmer som var kritiska mot den tidigare militärjuntan tävla på Art of Freedom, en festival organiserad av en komiker som tidigare satt fängslad för att ha
talat med utländsk press. Vann gjorde en satir om en statlig censurbyrå.

och för den politiska medvetenheten inom olika segment av
befolkningen i Burma.

Vidare läsning
Svenska Burmakommittén,
http://www.burmakommitten.org/
National League for Democracy,
http://www.nldburma.org/
Freedom House i Burma,
http://www.freedomhouse.org/country/burma
Perfect Hostage :A Life of Aung San Suu Kyi, Burma’s Prisoner of Conscience, av Justin Wintle

Produktionsuppgifter
Frankrike, England 2011
Producent: Virginie Besson-Silla & Andy Harries
Manus: Rebecca Frayn
Regi: Luc Besson
Klippning: Julien Rey
Foto: Thierry Arbogast
Musik: Éric Serra
I rollerna
Aung San Suu Kyi – Michelle Yeoh
Michael Aris – David Thewlis
Kim Aris – Jonathan Ragget
Alexander Aris – Jonathan Woodhouse
Lucinda Philips – Susan Woolridge
Karma Phuntsho – Benedict Wong
Tekniska uppgifter
Speltid: 132 min
Ljud: Dolby digital, DTS
Format: Scope 2,35:1
Censur: från 15 år
Svensk premiär: 4 april 2012
Distribution
Scanbox Entertainment, Förmansvägen 2, 4tr, 117 43 Stockholm Tel +46
(0)8 545 787 82 www.scanbox.com
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution efter den har

• Utvecklingen i Burma har även bidragit till en motkultur bland bloggare, musiker och konstnärer, med exempelvis en politisk hiphop-trend som följd. Diskutera vad
den här typen av utveckling kan innebära internationellt

slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken www.sfi.se/filmdistribution kan ni lära mer om hur ni hittar och bokar film.
Redaktion: Andreas Hoffsten, Film & samhälle, Svenska Filminstitutet, juni
2012
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