Gomorra

Precis som den traditionella maffian skiljer sig från
camorran, skiljer sig den traditionella maffiafilmen från
Garrones film om camorran. Den napolitanska maffian
exponeras avklädd och i fullt ljus, utan förskönande
omskrivningar och romantiserande dramaturgi.
Liksom Gud hade svårt att hitta de rättfärdiga i den
bibliska staden Gomorra har åskådaren svårt att hitta
filmens "goda". Camorrans synliga makt manifesterar
en osynlig, en statsapparat synonym med systemet
självt.
Förutom maffian och maktbegreppet är filmen en
utmärkt källa för diskussion kring social segregation,
representation och media.
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Handling
"Gomorra" inleds på ett solarium där fyra män solar och
får nagelmanikyr. Utan förvarning drar en av dem plötsligt upp ett vapen och mördar, till tonerna av den italienska popmusiken som dunkar ur högtalarna, systematiskt de andra.
Utan någon koppling till händelsen befinner vi oss här-

näst i en ödslig lokal, där tonårspojkarna Marco och Ciro
adrenalinstint springer runt med vapen i handen och imiterar Tony Montana. Efter att i nästkommande scen ha
stulit knark av nigerianska knarkhandlare kallas de till
områdets boss. Störd av oroligheterna som de "små snorungarna" skapar i hans område, ger han dem en varning,
men istället för att hörsamma den bestämmer sig Marco
och Ciro för att själva bli bossar över området. Om den
nuvarande bossen kan härska så kan också de, resonerar
de självsäkert.
Parallellt möter vi bland andra den tystlåtne och betraktande Roberto, som assisterar sin chef i att mäta utrymmen som senare ska tjäna som förvaring av avfall. Genom
filmen följer vi honom som en slags lärling som bevittnar
planeringen och handeln med avfallet, i jakten på nya
utrymmen att placera det i. Mot slutet av filmen ser vi
Roberto delta i affärsuppgörelser gällande sophanteringen, varpå han slutligen tar steget och drar sig ur verksamheten.
Bland karaktärerna finns även den skicklige skräddaren
Pasquale, som arbetar för den maffiainfiltrerade textilindustrin. Efter en budgivning om kontrakt för ett stort
modehus kontaktas Pasquale av kinesiska fabriksägare
som ber om hans hjälp att utbilda deras sömmerskor. Då
Pasquales arbetsgivare har vunnit budgivningen och åtagit sig ett omfattande arbete, bestämmer han sig snart för
att välkomna extrainkomsten och samarbeta med den
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kinesiska motståndarsidan.
Samtidigt möter vi också den unga pojken Totó, som
levererar matvaror från mammans affär till kompisen
Simones mamma, Maria. När han på avstånd en dag ser
hur knarklangare som jagas av polisen slänger ifrån sig en
påse kokain, springer han och hämtar den. I hopp om att
bli en del av verksamheten för han knarket till maffian.
Lite senare ser vi honom delta i ett inträdesprov, där ett
långt led av unga pojkar i skottsäkra västar testas genom
att helt sonika skjutas. Totó klarar provet och posteras
snart som utkikspojke tillsammans med kompisen Simone. Vänskapen mellan de två pojkarna avbryts dock
snart, då Simone väljer att byta sida och gå över till en
annan klan. Tillsammans fastställer de att de inte längre
är vänner, utan fiender. Totó börjar samtidigt "avancera"
inom den gamla sidan och levererar knark och springer
maffians ärenden i det nedgångna området. Som saker
utvecklar sig, tvingas Totó i slutändan förråda Maria i en
hämndaktion mot hennes son.
I samma områdes långa gångar och enorma huskomplex följer vi den lågmälde pensionären don Ciro som
levererar utbetalningarna till döda och fängslade maffiamedlemmars anhöriga, bl a Maria. I en scen ser vi hur den
oroliga Maria berättar för don Ciro att hennes son har
bytt sida. Även don Ciro visar sig vilja gå över till en
annan klan, vilket leder till att han hamnar allt mer i kläm
mellan de rivaliserande klanerna. Efter ett misslyckat försök att byta sida hamnar don Ciro snart mitt i skottlossning och vågar inte längre ta kontakt med familjerna som
ska ha sina utbetalningar, då han är rädd för att de ska
mördas av den andra sidan.
Samtidigt som Roberto blir allt mer indragen i avfallshanteringen, ser vi även Pasquales samarbete med kinesernas fabrik utvecklas. När Pasquales riktiga arbetsgivare
blir varse samarbetet riktas ett attentat mot honom och
kineserna, varpå Pasquale skadas och bestämmer sig för
att lämna sitt arbete som skräddare. Vi ser honom mot filmens slut som långtradarchaufför och därmed fortfarande, mer eller mindre ofrivilligt, en bricka i spelet. Under
tiden upptäcker Marco och Ciro ett stort förråd av gömda

vapen i utkanten av staden, vilket får deras storhetsvansinne att växa än mer. Efter att ha rånat en spelhall fångas
de dock snart in på en strippklubb och misshandlas av
maffiamedlemmar som kräver tillbaka sina vapen. Bland
högre medlemmar i maffian diskuterar man under tiden
vad man ska göra med de två ungtupparna, och trots att
klanens rykte riskerar att skadas, bestämmer man sig för
att mörda Marco och Ciro. Efter att ha fått i uppdrag att
mörda en man beger de sig till en ödsligt belägen byggnad vid havet. Men, som vi redan vet, är det en fälla. De
två pojkarna mördas av maffiamedlemmar som ligger i
bakhåll och i filmens sista scen ser vi hur de döda kropparna forslas bort över stranden i en traktorskopa.
Eftertexten informerar oss om att camorran ligger bakom 4 000 mord de senaste 30 åren, att camorran investerar illegala pengar i legal verksamhet, bland annat genom
att t ex investera i uppbyggnaden efter Twin Towers i New
York.

Maffian
Redan på 1830-talet beskrev en riksåklagare i Trapani på
Sicilien hur hemliga brödraskap styrde och underminerade det politiska systemet genom korruption. Då hade
det italienska ordet "maffia" den positiva innebörd som
senare kommit att förskjutas. Ordets egentliga ursprung
är okänt men olika hypoteser länkar det samman med
spanskan, grekiskan eller arabiskan. Oavsett hur det förhåller sig är det inte bara ordet som är internationellt.
Maffian finns över hela världen, även om benämningen
främst används om brottssyndikat i Italien, Ryssland,
Mexico, Japan, Kina och forna Jugoslavien.
Att tala om maffian i förhållande till nationsgränser är
dock problematiskt. Maffian är, med sina nätverk och förgreningar, en rörelse med global räckvidd.
Den italienska maffian omtalas i termer av "La cosa
nostra", med ursprung på Sicilien, "'ndranghetan" (efter
det grekiska ordet "andragathía" för "hjältemod" och
"ära") från Kalabrien, och "La sacra corona unita" från
Apulien. Från distriktet Campania, med huvudorten Neapel, härstammar den för filmen aktuella camorran. Men
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de geografiskt bestämda maffiaorganisationernas globala
karaktär är alltså lite av en paradox.
Vid sidan om monopol- och beskyddarverksamhet har
internationell smuggling, av t ex alkohol under spritförbudet och cigaretter under efterkrigstiden, men även droger, gett maffian intäkter. Även om knarkhandeln inte är
den syssla maffian helst associeras med har t ex importen
av morfinbas från Mellanöstern och exporten av förädlat
heroin till kanalerna i USA genererat stora pengar.
Idag är 'ndranghetan det ekonomiskt största av Italiens
brottssyndikat, följt av cosa nostra, camorran och la sacra
corona unita.
År 2008 beräknades 160 000 butiksägare i Italien
betala beskyddarpengar, "pizzo", till maffian. På Sicilien
uppgick siffran till 80% av de näringsidkande. Även om
drog- och vapenhandeln fortfarande beräknas vara den
samlade maffians primära inkomstkällor inbringar även
annan handel och beskyddarverksamhet enorma rikedomar. Maffian är Italiens mest lönsamma företag, med en
beräknad årlig omsättning på motsvarande 817 miljarder
kronor, vilket utgör ca sju procent av landets BNP - detta
utan att räkna in de ytterligare 500 miljarder kronor som
maffian uppskattas tjäna på narkotikahandeln varje år.
Även om camorran omtalas som Italiens äldsta kriminella organisation är den, förutom att den föregick maffian, också en delvis annorlunda apparat.
• Ta reda på, eller försök själv att formulera, någon adekvat definition av begreppet "maffia"! Hur skiljer sig maffian från andra kriminella organisationer?
• År 2008 utkom en omtalad bok i Sverige med titeln
"Svenska maffia". Hur resonerar du; är det motiverat att
tala om en maffia i Sverige?

Filmens kuliss; historiskt och geografiskt
Den terrassbyggnad som Totò och de andra karaktärerna
rör sig i och kring, är en väletablerad och stark symbol för
Italiens mest utsatta områden. Byggnaden heter Le Vele di
Scampìa och ligger i förorten Scampìa, intill Secondigliano i norra Neapel. Området växte upp som en sovstad
under 60-talet men dras idag med en alarmerande hög
arbetslöshet, närmare 60%, och Scampìa är känt för att
husera landets största drogmarknad. Någon legal fungerande infrastruktur finns knappast, området saknar allt
från sjukhus till biografer och samhället är beroende av
camorraklanerna för funktioner och service som staten
egentligen är skyldig sina medborgare.
Följaktligen är solidariteten med camorran stor. Under
oroligheterna 2004-2005 skyddade den civila befolkningen jagade bossar mot polis och statlig ordningsmakt.
Kvinnor, barn, gamla och unga, ställde upp för att försvara dem de ansåg vara mer legitima ledare.
• Scampìa är ett exempel på områden som är extremt
avskurna från resten av Italien, även om fler liknande
områden finns i landet. Fundera kring arkitekturen, som
är en viktig ram i filmen, och hur samhället är uppbyggt.
Finns det en symbolik mellan Le Vele di Scampìas sargade
huskropp, återvändsgränder och utkiksposter - och det
större samhället?
• Kan ni hitta liknande exempel i andra länder t ex Sverige? På vilket/vilka sätt är dessa områden avskurna?
I filmen får vi följa Robertos resa genom landet. Hans resa
till Venedig är längre än de dryga 50 mil som skiljer mellan Venedig och Neapel. Resan till landets rika nordliga
del är mötet med ett delvis annorlunda Italien och arbetet
i sig för också med sig möjligheten till en klassresa.
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Norra och södra Italien må vara skilda åt kulturellt och
socioekonomiskt, men som Roberto snart blir varse är
Norditaliens industrier beroende av Syditaliens marker
och landets södra delar av det norra delarnas pengar.
Landet på Vesuvius slätter, mellan Qualiano, Giugliano
och Villaricca, kallas "eldslandet" eller "dödens triangel".
Antalet cancerfall är mångdubbel i området där också 80
procent fler barn än i genomsnittliga Italien föds med
missbildningar. Höga halter av cancerframkallande dioxin
i mozzarellaost från området, som är centrum för buffelnäringen, har fått EU och flera av medlemsländerna att
införa restriktioner och hota med embargo.
• Vad har den lilla tanten med persikorna för betydelse i
filmen? Hur tolkar du scenen med henne och Roberto och
vad får den för konsekvenser? (Tillför hon något i Robertos värld - kanske en påminnelse om andra värden än ekonomiska? I så fall; vad?)
Marco och Ciros mafiosodrömmar slutar vid havet. När de
tidigare hittat vapengömman begav de sig till samma vatten och levde ut sin känsla av maktfullkomlighet.
Man kan inte nog understryka vikten av havet, strandområdena och inte minst Neapels hamn, för camorran.
Den enorma och omåttligt effektiva hamnen, som Roberto
Saviano själv beskriver som ett "öppet sår", hanterar containrar med alla tänkbara, och otänkbara, varor som förflyttas mellan nationer och kontinenter. Förutom den egna exporten av svarta varor, passerar tex 70% av Kinas
textilexport hamnen - även om bara 20% av värdet gör det
synligt och registreras. Sammantaget beräknas 60% av
varorna som passerar hamnen göra det utan kontroll och
tvåhundra miljoner euro lär utebli i skatt varje halvår (Saviano, 2007).
• Reflektera kring hur filmen använder naturen. Hur ser
sambandet mellan människa och natur ut i camorrans
land? Har naturen ett egenvärde?
En annans skådeplats är Alta moda-fabiken. Alta moda är
italiens motsvarighet till high fashion och haute couture. I
filmen får vi följa Pasquale som för att dryga ut inkomsterna extraknäcker med att utbilda sömmerskorna på en
annan fabrik, som hans eget företag konkurrerar med.
Länken mellan underbetalda rättslösa, ofta illegala, invandrares slit på fabrikerna och modehus och röda mattor,
heter just camorran. Camorran kontrollerar och administrerar smuggling av varor och arbetskraft, styr leveransoch produktionsvillkor, dumpar fabrikernas giftiga avfall och gör sig av med deras lik.

Camorran; brottsbegreppet och den fria
marknaden
Ordboksdefinitionen är enkel. Ett brott är "en lagöverträdelse", en "olaglig handling". Men gränserna mellan det
olagliga och det lagliga, mellan kriminalitet och företagsamhet och mellan förbrytare och förvaltare är trots det
inte lika enkel. Ett brott är också "en spricka", vilket är riktigt i fler än en bemärkelse och centralt i förhållande till
inte minst camorran. Sprickor i rättssystemet och skillnader mellan olika länders lagstiftning ger camorran utrymme att agera - och delvis omformulera - den brottsrubricerade verksamheten.

• Hur förhåller sig brott till moral? Är brott omoraliska
och är det självklart vad som är omoraliskt? Ska man förstå brott som en absolut och beständig kategori handlingar eller är det en överenskommelse vars innehåll skiftar över tid och rum?
• Hur stiftas lagar i Sverige? Vad menar man med "grundlagar"? Var hittar man dem? Vad är civilrätt? Vad innehåller brottsbalken?
• Hur förhåller sig nationell lag till internationell rätt?
Påverkas Sveriges lagstiftning av t ex EU och FN? Hur?
Försöken att forma camorran till en enhetlig och sammanhållen struktur har aldrig gett resultat och än idag består
camorran, till skillnad från den mer centraliserade maffian, av flera olika sammanslutningar. Dessa är verksamma inom olika industrier och företag, både av kriminell och laglig karaktär. Vad som från början betraktades
som regelrätt pengatvätt har idag tagit formen av globalt
finansierade storindustrier, traditionellt uppbyggda kring
textil- och livsmedelsdistribution. Olagliga aktiviteter flätas samman med lagliga och genererar livskraftiga vinstdrivande företag med förgreningar världen över. Camorrans organiserade brottslighet är alltså också global ekonomisk företagsamhet.
• Hur definieras "organiserad brottslighet"? Vad är
"ekobrott"? Hur skulle du säga att camorran förhåller sig
till dessa begrepp?
Under 2008 skapade sopbergen i Neapel rubriker i svensk
massmedia. Just avfallshantering är ett av camorrans etablerade verksamhetsområden, liksom turistnäringen och
byggnadsindustrin. När infrastrukturen kollapsar uppenbaras camorrans assimilerade karaktär, som också gör den
känd som "o' sístema", systemet. Tillskillnad från cosa
nostra och 'ndranghetan är camorran så integrerad i den
Napolitanska statsapparaten att den framstår som en nödvändig och kompletterande maktinstans.
Systemet består idag av över hundra klaner. Sommaren
2008 höll en av dem, Casalesi-klanen, på att ta över det
berömda Rom-baserade fotbollslaget Lazio (som förövrigt
i flera år leddes av den svenske tränaren Sven-Göran Eriksson). Affären stoppades när det blev uppenbart att "Systemet" var de verkliga köparna. Trots det äger och drar
camorran nytta av industrier och företag världen över, i
nästintill gränslöst många sektioner och sammanhang.
• I filmen får vi se skådespelerskan Scarlett Johansson
posera på röda mattan i en klänning som kommer från
camorrans industri. Indirekt, och säkert omedvetet, stödjer hon deras verksamhet. Tycker du att man som konsument har ansvar för de produkter man konsumerar? Hur
vet man vad man investerar i? (Går det att veta?)
• Den fria marknaden är en viktig förutsättning för
camorrans verksamhet men de underminerar den systematiskt för att kontrollera pengaflöden. Vad innebär "fri
marknad"? Vem antas kontrollera priserna där? Vad har
konkurrensfrihet med saken att göra?
• Förklara begreppen "oligopol", "monopol" och "kartell" i
förhållande till camorran och filmen!
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Synlig och osynlig makt
Med hot och våld styr och utövar camorran sin makt i
Neapel. Men vid sidan av den synliga, våldsutövande
makten har klanerna också en osynlig, utspridd makt i
det dagliga samhällslivet. Genom att kontrollera näringslivet och behålla sitt monopol kan de skapa sina egna
förutsättningar och regler. Att nå en utveckling är därför
svårt där maffian styr, och för de maktlösa invånarna
återstår oftast inget annat alternativ än att leva i det anonyma systemet. Camorran har dessutom funnits med så
länge, att den har blivit institutionaliserad och är därmed
svår att få bukt med. För många existerar ingen annan
verklighet, samtidigt som tilltron till stat och polis är
nästintill obefintlig.
• I filmen följer vi fem karaktärer som på ett eller annat
sätt lever i skuggan av camorran. Hur påverkas de av
verksamheten? Vad händer med dem som försöker bryta
sig ut ur systemet?
• Makt utövas överallt i samhället. Försök hitta andra
exempel på sammanhang där synlig respektive osynlig
makt förekommer.
• Direkt och indirekt genomsyrar camorran samhället och
människornas vardag. Folkets stöd är också stort för
camorran, eftersom många saknar bättre alternativ. Vems
ansvar är det att ta första steget och försöka bryta mönstret?
Det fria ordet är en av de mest grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. I Sverige talar vi till och
med om massmedierna som "den tredje statsmakten",
vars uppgift är att granska samhället vi lever i. Men att
uttrycka sig fritt kan ibland innebära ett högt pris. Salman Rushdie och Roberto Saviano är bara två exempel på
författare som har levt under dödshot på grund av sina
ord. Våld och hot om våld riktat mot journalister förekommer även i Sverige.
• Gomorraregissören Matteo Garrone har, till skillnad

från Roberto Saviano, inte blivit utsatt för hot. Ofta talar
man också om ordets makt. Litteratur som många kan ta till
sig är ett sätt att föra diskussioner som alla kan ta del av,
och därmed ett sätt att sprida kunskap. Håller ni med? Varför skulle det skrivna ordet skrämma mer än en film om
samma ämne? Eller har filmen andra, statushöjande, kvaliteter?
• Är det värt att riskera sin egen frihet genom att uttrycka
sig fritt?
Omertà betyder tystnad men syftar på lagen om tystnad, en
hederskodex om att man inte anger varandra. Inom de
olika maffiaorganisationerna florerar mängder av ordspråk
som just betonar vikten och äran av att hålla tand för tunga.
"Det bästa ordet är det man inte säger", lyder exempelvis ett
av många sicilianska ordspråk.

Maffian i media
Av samma anledning som de fattiga förortsinvånarna misstror polisen, misstror de även journalister; man vet att
massmedierna endast kommer att upprepa den negativa
bild av invånarna som redan gjorts gällande. Men invånarnas och camorrans förhållande till media är något av en
paradox. Samtidigt som massmedierna är impopulära är de
också användbara för camorran som kanaler att kommunicera genom. Bortsett från att rapporteringen bekräftar
camorrans betydelse genom bevakningen av dess förehavanden, händer det också att klaner själva kallar till presskonferens och gör uttalanden i TV. På så vis låter man
media springa camorrans ärenden genom att föra vidare
underrättelser och hot.
Vid sidan av journalistiken har filmer och TV-serier haft
en stor betydelse för den bild som har förmedlats av maffian; en bild som ofta är kopplad till den sicilianska maffian, cosa nostra. Samtidigt har maffiamedlemmar, inte
sena med att förstå filmmediets betydelse, själva tagit till
sig filmhjältarna och gjort dem till sina förebilder. Francis
Ford Coppolas legendariska maffiatriologi “Gudfadern”,
som baseras på Mario Puzos bok med samma namn, har
onekligen hämtat inspiration från verkligheten. Men filmen

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

påverkat er uppfattning av exempelvis ett land eller en
tidsepok.
• Hur tycker ni att maffian brukar framställas i media?
• Vilket ansvar har filmer att visa hur verkligheten ser ut?
• Hur skiljer sig “Gomorra” från t ex “Gudfadern” eller
“Sopranos”?

Filmens regissör Matteo Garrone
har också inspirerat verkligheten. “Gudfaderns” ledmotiv
har kommit att uppskattas på sicilianska bröllop och händelser i filmen har fått direkta avspeglingar i verkligheten.
Ett typexempel på hur verkligheten imiterat konsten är
den kända 20-miljoners-villa som uppfördes av Schiavone
Walters, bror till Casalesiklanens boss, som en exakt kopia
av antihjälten Tony Montanas hus (från filmen “Scarface”,
Brian de Palma, US, 1983). Tony Montanas glamourösa liv
inspirerade onekligen mafioson, som själv gick ett mindre
romantiskt öde till mötes när han försökte fly undan polisen över taket och greps. Villan konfiskerades av staten när
Schiavone hamnade i fängelset men sattes i brand av folk
som ville hindra staten från att sälja eller nyttja byggnaden
eftersom de ansåg att camorran var dess rättmätige ägare.
I filmen figurerar den halvt nedbrända Scarfacevillan
(även kallad "Hollywood", i verkligheten) i en av inledningsscenerna där Marco och Ciro leker Tony Montana.
"Jag är den store/Jag är Tony Montana/Hela världen ska
tillhöra oss", skriker Marco med hes röst samtidigt som han
går genom byggnaden med en pistol i handen. Ciro, som
följer honom, intygar att han verkligen "ser ut som Scarface". Tillsammans försöker de i följande scener lura både
nigerianska knarkhandlare och områdets maffiaboss genom
att verka på egen hand och utmana de andra klanerna. Men
inte heller deras liv slutar på samma sätt som för deras
förebild. I filmens sista scen ser vi hur de har lurats in i en
fälla av områdets boss och skjuts ihjäl på en strand. Deras
livlösa kroppar forslas bort i skopan på en traktor.
Verklighet och fiktion har påverkat varandra på mer än
ett sätt när det gäller “Gomorra”. När det blev känt att filmen skulle spelas in i den fattiga, camorrastyrda stadsdelen
Scampìa i Neapel väckte det först protester, men maffian
gick till slut med på planerna eftersom lokalbefolkningen
ville vara med i filmen. Snart kunde camorran profitera på
både filmen och boken genom att sälja piratkopior av dem,
dock var delar av boken omskrivna för att framhäva våldet
och dölja det som hade att göra med affärerna. I efterhand
har flera av de medverkande skådespelarna, t ex den samvetslöse Zio Bernardino (Bernardino Terracciano), blivit
gripna för samröre med maffian.
• Varför tror ni att lokalbefolkningen ville vara med i filmen? Fundera på hur informationen om camorran styrs,
och av vem. Tänk också på andra sammanhang där människor kan ha intresse av att påverka bilden av sig själva utåt.
Finns det exempelvis liknande sätt att agera bland andra
organisationer, genom PR m.m.?
• Hur tror ni att massmedia påverkar oss och våra föreställningar? Försök komma på andra exempel där filmer har

• I dagens nyhetsflöde gäller det att hitta stora nyheter,
men som vi har sett är verkligheten kanske inte alltid så
dramatisk. Maffians affärsverksamhet skapar kanske inte
lika lätt rubriker som att en boss hamnar i fängelse eller
blir mördad. Vilket ansvar har medier när de skildrar
brottsliga organisationer?

Filmens form
Precis som den traditionella maffian skiljer sig från
camorran, skiljer sig den traditionella maffiafilmen från
Garrones film om camorran. Betraktaren finner sig i en
sjaskig, fattig del av Neapel där den klassiska uppdelningen mellan gott och ont, ljus och mörker flyter samman. Det är inte lätt att avgöra vad som är vad.
• “Gomorras” handling kan vara svår att greppa. Den flyter ganska fritt mellan de centrala karaktärerna och hur
de utvecklas. Hur tolkar ni sammanhanget och sambandet
mellan dem? Vad tror ni att inledningsscenen har för
anknytning till resten av filmen?
• I den litterära förlagan är författarens eget jag närvarande som en trygg punkt men filmen saknar såväl Savianos motsvarighet som tydliga identifikationsobjekt. Författarsubjektet låter sig anas i filmens sluttexter men
annars är författarens namne, Roberto, det närmsta vi
kommer en moralisk närvaro i filmen, dock med en diskret och nedtonad plats. Tycker du att avsaknaden av
berättarröst och identifikationsobjekt skapar en distans
till det som skildras? Gör det filmen mer trovärdig, kanske
mer "dokumentär"?
Filmens form återspeglar noga faktiska förhållanden; hur
camorran som en osynlig del av systemet är svår - om inte
omöjlig - att särskilja samtidigt som den synliga makten,
det öppna våldet och de uppenbara missgärningarna föds
ur systemet.
Savianos och Garrones bild av maffian är i sanning en
avslöjande och föga smickrande bild. Istället för hedersintygelser och granna villor ser vi illegal verksamhet med
giftigt avfall och småpojkar som invigs genom att låta sig
skjutas. Varken kvinnor eller barn skonas, vänner blir
fiender, familjer splittras och oskyldiga människoliv skördas. Vi ser camorran avklädd, i dubbel bemärkelse, och i
fullt ljus.
• Tänkte du på något speciellt med filmens ljussättning?
Hur förhåller sig filmen till andra filmer om maffian och
kriminalitet vad gäller ljus och tidpunkt på dygnet? Vad
får det för effekt?
• Tänkte du på något speciellt med filmens ljudspår?
Används musiken som en indikation för något, i så fall
vad?
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Inom filmvetenskapen skiljer man diegetiskt från icke-diegetiskt ljud. Det diegetiska ljudet är ljud som härrör ur filmens eget universum, ljud som alltså på ett eller annat
sätt kommer ur det vi ser på duken eller skulle kunna se
om kameran rörde sig i det filmade rummet. Icke-diegetiskt ljud är ljud som inte gör anspråk på att komma direkt
ur filmen, vanligen en berättarröst eller musik. Om filmens karaktärer däremot hör berättarrösten eller musiken
är den diegetisk.
• Finns det icke-diegetiskt ljud i filmen?
Filmen återkommer till vissa teman. Betraktandet och
uppvisandet är element som följer filmen igenom. Flera
scener kretsar kring iordningställandet av den egna kroppen och justering av hur denna framställs. Marco och
Ciros främsta skäl att utmana bossen är faktiskt att han är
en "loser", en slusk som borde ha haft tröja på sig, borde
ha rakat sig och borde duscha oftare. Att filmen också tar
sin börjar på ett solarium är knappast en tillfällighet.
• Kan du komma på konkreta situationer som innehåller
speglar, klädritualer och performativt agerande (skådespel i skådespelet, så att säga)?
Ett annat återkommande element är sedelbuntar och räkning av olika slag. Summor, mått, mängd, antal, nummer,
siffror och kvantifierbarhet löper som en röd tråd igenom
filmen. Olikt maffian och den traditionella maffiafilmen,
där namnet, familjen, blodet och kristendomens symboler
har en särställning, är camorrans primära intresse vinstmaximering, euro och profit.
• Fundera över titeln; “Gomorra”. Sodom och Gomorra är
två bibliska städer som Gud, enligt gamla testamentet,
låter straffa för folkets ogudaktighet. När Abraham försökte mildra Guds vrede och förmå Gud att skona städerna, för bland alla syndare levde ju även rättfärdiga.
Gud svarade att om Abraham kunde peka ut femtio personer fria från synd skulle befolkningen benådas. Trots att
Abraham lyckades förhandla ner siffran till ynka tio, misslyckades han, och Gud förgjorde städerna med svavel och
eld. Hur kopplar du filmen till den bibliska berättelsen?

Framtiden?
Media har en viktig funktion att synliggöra, medvetandegöra och avromantisera camorran och mafiosolivsstilen.
Men media och journalister som Saviano kan inte genomdriva förändring på egen hand. Nyrekryteringen och det
folkliga stödet måste upphöra, men hur? I områden där
rädslan för maffian, hatet mot staten och bristen på möjligheter är nästintill total - hur kan man bryta cirkeln?
Individualism måste ersättas av kollektivism och rättigheter måste förstås i relation till skyldigheter, andras och
egna. Forskning och undersökningar poängterar just
behovet av tillit, men hur omsätter man begreppet i verkligheten?
• Vad innebär det att ha förtroende för andra människor?
Hur lär man sig det? När och var byggs tillit? Kan den gå
förlorad för alltid?

På politisk nivå har man tagit ställning mot den organiserade brottsligheten, men samtidigt har folk upphört att
förvånas över nyheter om korruption och kartellbildning
bland makthavare och företagsledare. Även om lagstiftningen kring föreningsliv och samröre med maffian är
hård, så hård att den kritiserats utifrån, reduceras inte
maffians inflytande.
• Italien är en demokrati. Vem har den officiella makten
och vad gör man, konkret, för att komma till rätta med
fattigdom och brottslighet?
• Vilka andra påtryckningsmedel finns? På nationell nivå?
Inom EU? I Sverige? Vad kan du själv göra? (Anser du att
du bör göra något?)
• Ta reda på mer om Italiens historia! Vilka förklaringar
finns till landets politiska situation och uppdelningen mellan rikedomen i nord och fattigdomen i syd?

Tips på vidare läsning
Gomorra; Roberto Saviano, Brombergs, 2007.
Maffia; Tomas Lappalainen, T Fischer & Co, 1999.
Camorra: en bok om maffian i Neapel; Tomas Lappalainen,
T Fischer & Co, 2007.
Cultural warfare and trust: fighting the mafia in Palermo;
Carina Gunnarsson, Manchester University Press, 2008.
Svensk maffia; Matti Larsson, Lasse Wierup, Norstedts förlag, 2007.
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