Johnny Mad Dog

"Johnny Mad Dog" är en starkt dramatisk film om livet
som barnsoldat där den 15-åriga barnsoldaten Johnny
Mad Dog och den 13-åriga flickan Laokole står i centrum. Johnnys milisstyrka The Death Dealers våldför sig
på Laokoles hemby ute på landsbygden och folk flyr.
Men Laokole lämnar inte sin invalidiserade far och lillebror i sticket. De traumatiserade och skjutgalna barnsoldaterna - vissa är inte äldre än 12 år - drar från by till
by och angriper folk till synes utan egentligt mål.
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get bröt ut 1997 i Demokratiska republiken Kongo. Dongalas flydde till USA där han skrev sin roman 2005.
Filmen gjordes i Liberia på Afrikas västkust men precis
som i boken är inte handlingen förlagd till ett speciellt,
namngivet land. Producenten Mathieu Kassovitz (regisserade filmen "Hatet" som handlar om raskonflikter i en
parisisk förort) valde att "Johnny Mad Dog" stilistiskt
skulle ge intryck av en dokumentärfilm för att bättre nå
fram med sitt budskap. För att förstärka den känslan
använder sig filmen inte av några professionella skådespelare. Femton tidigare barnsoldater gör rollerna i
gänget The Death Dealers där Johnny Mad Dog är något
av en ledarfigur.

MAJKEN ELIASEN

NORUP JÖRGENSEN

HOFFSTEN

Några inledande ord
"Johnny Mad Dog" är en filmatisering av Emmanuel Dongalas roman med samma namn. Dongalas är kongoles och
undervisade på universitetet i Brazzaville när inbördeskri-

Handling
Under ett inbördeskrig i ett afrikanskt land använder sig
kuppmakarna av barnsoldater i sitt försök att välta regeringen över ända och tillskansa sig makten i landet. Filmen
följer ett gäng barnsoldater som kallar sig The Death Dealers och som leds av 15-åriga Johnny Mad Dog. Samtliga
barn i gänget har blivit bortförda från sina familjer och
blivit tillsagda att aldrig mer nämna eller tala om sin
mamma eller pappa. Istället skapar de sig en ny identitet
genom att klä sig i spektakulära kläder de stjäl under sina
härjningar samt att hitta på nya tuffa namn åt sig själva.
Parallellt med berättelsen om The Death Dealers följer
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vi flickan Laokole. När upprorsmännen intar landets
huvudstad flyr folk ut på landsbygden, men Laokole överger inte sin gamle handikappade far och sin lillebror Fofo.
Vid ett tillfälle möter hon Johnny Mad Dog som skonar
hennes liv genom att inte avslöja för de andra i gänget att
hon gömmer sig för dem.
I slutet av filmen, då kriget också är över, träffas Laokole och Johnny Mad Dog i ett flyktingläger och Laokole
konfronterar honom med hans handlingar under kriget.

Barnsoldater
Enligt krigets lagar och internationella överenskommelser
om människors rättigheter är det förbjudet att använda
barnsoldater. Även om det kan låta absurt så finns det
regler för hur krig skall gå till. Reglerna skyddar exempelvis civila som inte har del i kriget. Men reglerna skyddar
även soldaterna genom de sätt krig får föras på och vilka
vapen som får och inte får användas. Exempelvis är landminor förbjudna.
Barn och krig är en dålig kombination. Därför har så
gott som alla länder i världen enats om att barn har rätt
till skydd under krig samt att de inte får användas som
soldater. Men världens länder har inte lyckats enas kring
vid vilken ålder man räknas som barn. I väst är åsikten att
man är barn upp till 18 år förhärskande. Andra länder
menar att man är vuxen när man fyllt 15.
FN har beslutat att barn under 15 år inte får delta i
stridshandlingar samt att antalet 15-18-åriga soldater
skall vara så få som möjligt. Dessa regler kallas FN's Barnkonvention. Sverige har skrivit på en utvidgad version av
Barnkonventionen där åldersgränsen är satt till 18 år. Två
tredjedelar av världens länder har anslutit sig till 18-års
gränsen.
Reglerna stipulerar också att de länder som har använt
barnsoldater skall ta väl hand om dem på så sätt att de
som varit soldater skall erbjudas hjälp att återvända till
ett normalt liv när kriget väl är slut.

Hur stort är problemet?
Det är inte lätt att få fram exakta siffror på antalet barnsoldater. För vilka länder vill berätta om något som är förbjudet? Många länder väljer därför att inte ge någon
information om de använder sig av barnsoldater. Därtill
är det i hög grad upprorsstyrker och milisgrupper som
använder sig av barnsoldater. De kidnappar barn från
deras hem och föräldrar. Grupper som jobbar i otillgängliga och isolerade trakter och som knappast prioriterar att
diarieföra antalet barn i sina styrkor. Och även om de
skulle ha några siffror är det i praktiken så gott som omöjligt att få upplysningar om dem.
Om man likafullt skulle ge sig på en gissning över antalet barnsoldater så menar flera organisationer att det
fanns åtminstone 300 000 barnsoldater i världens krigshärdar 2004 samt att ytterligare 100 000 är rekryterade
till olika väpnade grupper med olika uppgifter men som
inte befinner sig i regelrätt strid. De senaste tio åren har
över en miljon barn använts som barnsoldater.
Sen 2004 har tusentals barnsoldater skickats hem i länder som Burundi, södra Sudan, Liberia och andra platser
där krigen tagit slut. Å andra sidan har fler barnsoldater
kommit till i länder och regioner som Tchad, Somalia,
Darfur och Burma. År 2007 var barnsoldater involverade i
strid i cirka 17 olika krig och konflikter runt om i världen.

Offer och gärningsmän
Barnsoldater är både offer och gärningsmän. Barnen förses med automatvapen eller andra slags handeldvapen
och de är ofta likgiltiga inför vem de har ihjäl. Barnen
hjärntvättas och är inte sällan påverkade av narkotika
eller alkohol. De är extremt farliga eftersom de inte riktigt
förstår vad krig innebär och har liten eller ingen insikt i
vilka konsekvenser deras handlingar medför. De befinner
sig mitt i ett naturligt orienterande kring vad som är rätt
och fel vilket krigsherrar utnyttjar till sin fördel. Ofta
hotas barnsoldater till livet om de inte själva slåss och
mördar.
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Vad kan göras?

Vilka länder har barnsoldater?

I februari 2004 höll Unicef en workshop med före detta
barnsoldater från Sudan. Barnen ställde själva upp tio
bud för hur man bäst förhindrar att barn blir soldater.
* Skicka alla barn i skola.
* Låt barn delta i fredsavtalen.
* Se till att det finns mat till barnen, så behöver de inte
anmäla sig till militären för att få mat.
* Se till att regeringars politik kring frågor som rör barn
blir offentlig och synlig - även för barnen.
* Se till att det blir fred i landet.
* Informera barn om att aldrig söka till stridsmakten.
* Sök stöd hos religiösa ledare att de hjälper till att
hindra barn från att bli rekryterade.
* Gör skolorna säkrare så att vi inte är rädda att gå i skolan.
* Se till att utbilda lärare i att hindra barn från att rekryteras och lär oss hur vi håller oss borta från militären.
* Håll era löften.

• I den här uppgiften skall eleverna två och två fördjupa
sig i var det finns barnsoldater samt hur de används. Det
finns mycket information på nätet (kolla röda korset,
googla barnsoldater etc). Det finns också material på engelska på Coalition to Stop the Use of Child Soldiers hemsida www.child-soldiers.org.

• Innan man går igång med ett arbete kring barnsoldater
är det en god idé att samtala kring vad eleverna i klassen
egentligen förstår runt begreppet barn. Låt eleverna få tio
minuter att två och två diskutera: Vad är ett barn, hur
gammal är man när man inte längre är ett barn? Vilka
behov har ett barn, och vilka är ansvariga för att barn får
sina behov tillfredställda? Vad händer om dessa behov
inte tillfredställs?
• Därefter kan klassen tillsammans undersöka om man
kan nå enighet kring några svar på frågorna. Som lärare
kan man fråga om det skulle vara skillnad på elevernas
svar om det handlade om andra ställen än Sverige.
• I ett nästa steg kan klassen delas in i grupper som diskuterar följande frågeställningar:
* Vilken skulle minimiåldern för soldater vara om ni fick
bestämma?
* Skall det enskilda landet själv kunna bestämma denna
åldersgräns eller skall det vara bestämt i internationell
lag? Överväg noga ert val.
* Kan det uppstå situationer i ett krig eller i en konflikt
där ni menar att åldersgränsen för att bli soldat skulle
kunna ändras? Vilka situationer kan det röra sig om?

Barns rättigheter
Barnkonventionen är ett slags grundlag för barn som ger
barn grundläggande rättigheter: rätt att överleva, beskydd, utveckling och medbestämmande. På www.unicef.se går det att ladda ner eller beställa en folder med en
kortfattad utgåva av alla artiklarna i Barnkonventionen.
Artikel 38-39 är särskilt relaterad till frågan om barnsoldater.
• Låt barnen titta i foldern och diskutera vilka av barnens
rättigheter som kränks när barn används som barnsoldater.
• Barnsoldater stjäls på sin barndom. Diskutera vad ni
anser att barn har användning för, vad är viktigt för att ha
en lycklig barndom?

• Ge eleverna i uppgift att finna tre länder där det
används eller har använts barnsoldater samt förklara vad
konflikterna i dessa länder går ut på, hur motsättningarna
ser ut och i vilken omfattning och hur barnsoldater har
använts.

Varför blir barn soldater?
Varför det finns så många barnsoldater är en central
fråga. Låt eleverna arbeta med att undersöka frågan varför de tror att milisförband och väpnade styrkor använder
barn som soldater och varför vissa barn och unga dras till
att delta i krig och väpnade konflikter. Den centrala problemställningen i uppgiften är att låta eleverna finna ut
varför barn blir soldater när både krigets lagar och FN's
Barnkonvention uttryckligen förbjuder det. Låt eleverna
diskutera i grupper, samlat i klassen eller låt dem hitta
exempel på nätet via ovanstående hemsidor eller genom
att googla på barnsoldater. Eleverna kan också arbeta
med frågan om hur de tror att man kan förhindra rekryteringen av barnsoldater, också utifrån vad tidigare barnsoldater föreslagit i exemplet från Sudan.
Här är några exempel på varför milisgrupper och deras
ledare önskar barn som soldater:
* Barn frågar inte, de lyder order.
* Barn är lätta att kontrollera.
* Barn är inte på det klara med farorna.
* Barn kan göras till martyrer.
* Det är stort behov av soldater.
Några exempel på varför barn i sin tur önskar bli soldater:
* Hämnd eller vrede.
* Svaga föräldrar eller ringa stöd från familjen/släkten.
* För att skydda sig själv.
* Fattigdom, ett sätt att få mat och överleva.
* Kulturella traditioner som värdesätter kamp, krig,
hjältedåd och martyrskap.

Livet efteråt
Om du är 14 år och har använt två år av ditt liv till att slå
ihjäl, plundra och misshandla så kan det vara svårt att
vända tillbaka till ett alldeles vanligt liv igen. Det är erfarenheter som måste bearbetas om de inte ska förfölja en
resten av livet. En mental tomhet, mardrömmar, ångestattacker, skamkänslor och olika slag av missbruk är vanliga ingredienser som före detta barnsoldater lider av när
de väl lagt vapnen åt sidan. Och de blir inte kvitt dem
utan någon form av behandling.
Vissa barnsoldater tvingas även uppleva att deras föräldrar, släktingar, vänner och grannar inte längre vill veta
av dem. Antingen för att de är "mördare" eller för att de
vill ställa dem till ansvar för vad de har gjort. Eller så vill
de hämnas.
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Steget från att vara barnsoldat till ett vanligt liv är långt.
Det kräver förståelse och tålamod från närstående och
lokalsamhället och att samhället frigör resurser för
behandling och stöd till dessa traumatiserade barn.
Röda Korset, Rädda Barnen med flera organisationer
upprättar olika center för hjälp till före detta barnsoldater
runt om i världen. Det går ofta till så att de bor på centret i
minst tre månader innan de flyttar hem till sina familjer
igen. De får gå i skola på centret, lära sig läsa och skriva.
De tränas i ett socialt liv där konflikter inte löses med
våld. Barnen lär sig också ett hantverk så de har en rimlig
chans att tjäna pengar till mat och boende. De behandlas
även rent medicinskt. Det kan röra sig om sexuellt överförda sjukdomar, undernäring, infektioner och förstås psykiska problem. Flera av flickorna är gravida. Man prövar
att låta barnen vara barn igen och genom lekar kunna
bearbeta de fruktansvärda syner och upplevelser de är
fulla av.
Det handlar också - som i exemplet Demokratiska republiken Kongo - om att söka rätt på barnens familjer. Man
vet att de barn om rövades bort som barnsoldater ofta placerades långt hemifrån för att minimera möjligheten för
dem att återvända hem. Dålig infrastruktur med dåliga
vägar och kommunikationsmöjligheter gör att organisationer av Röda Korsets typ med sina breda kontaktytor och
nätverk spelar en viktig roll.
• Barn begår ofta förfärliga krigsförbrytelser. Men vem
bär ansvaret och vem skall straffas? Barnen själva eller de
personer som ansvarar för dem och ger dem vapen och
order om att döda? Å ena sidan är det en krigsförbrytelse
att rekrytera barnsoldater och låta dem delta i stridande
förband. Å andra sidan är barnsoldater, som alla soldater,
individuellt ansvariga för överträdelser av krigets lagar.
• Låt eleverna skriva en uppsats där de diskuterar de
bägge förhållningssätten.

Ångest och vanmakt
Vanmakt och rädsla kan få människor att begå skändliga
brott även mot sina närmaste. Barn reagerar på hotande
situationer och våldsamma upplevelser genom att stänga

av känslor och tankar. Det är en ren överlevnadsstrategi.
Vissa går så långt att de stänger av omvärlden helt och
hållet för att rikta sin energi uteslutande mot att hålla sig
vid liv.
• Låt eleverna individuellt eller i grupp arbeta med att
beskriva filmens två huvudkaraktärer Johnny Mad Dog
och flickan Laokole. Vilka överlevnadsstrategier har de?
På vilket sätt är de starka? Hur skyddar de sig själva och
eventuellt andra? Hur söker de trygghet och närhet hos
andra?
Ett trauma är en psykisk reaktion som kan uppstå efter att
man har blivit utsatt för extremt våldsamma händelser så
som livshotande situationer, hot om misshandel eller förödmjukande behandling. Det kan handla om att bli vittne
till andras död eller ödeläggelse av hem och hus. Krig är
därför av förståeliga skäl ofta mycket traumatiserande för
barn och inverkar menligt på deras utveckling, deras
känsloliv och förmåga till empati och att socialt samspela
med andra människor.
• Låt eleverna diskutera i grupper vad ett trauma är och
hur det påverkar barn och unga att bli delaktiga i stridshandlingar. Hur tror de att barnen i The Death Dealers
kan återvända till ett vanligt liv, vilka svårigheter har de
att gå igenom och bli av med? Utgå från frågor som skolarbete, koncentrationsförmåga, känsloliv, socialt samspel,
verklighetsanpassning, framtidstro.

Filmens berättarmedel
En film som "Johnny Mad Dog" gör ett starkt intryck på
oss. Och när man analyserar en film så är det förstås viktigt att hålla i minnet att det inte bara är filmens tematik
som påverkar oss utan också det sätt på vilket filmen är
gjord.
Film kan delas in i olika genrer, alltså kategorier av film
som har några gemensamma, särskiljande drag antingen
handlingsmässigt eller stilistiskt.
"Johnny Mad Dog" är en krigsfilm. Det är en filmgenre
som bland annat definieras av den miljö som filmen utspelar sig i, alltså kriget oavsett om det är andra världskriget,
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Napoleonkrigen eller ett inbördeskrig i Afrika. Andra genrer som definieras utifrån miljön är västernfilmer och science-fiction som utspelar sig i vilda västern respektive ute
i rymden eller i framtiden.
Att "Johnny Mad Dog" är en krigsfilm förstår vi av att
personerna talar om kriget men även för att filmens miljö
rymmer krigsrekvisita eller ikoner, saker man förbinder
med krig. Den kanske mest utpräglade detaljen i "Johnny
Mad Dog" är gevären. När de hänger om halsen på de små
barnen med sina spinkiga kroppar ser de ännu större ut
och understryker det groteska och galna i att barn medverkar i blodiga krig. En annan "ikon" är den fattiga och
krigshärjade miljön. När ett land befinner sig i krig flyr
befolkningen från krigsskådeplatserna vilket innebär att
hemmen står förfallna och kanske sönderskjutna. Och när
folk flyr kan de inte behålla sina arbeten och då tjänar de
inga pengar vilket gör att allt präglas av fattigdom. Det
gör att små saker som vi tar för givna får stor betydelse. I
filmen ser vi en man som bär en gris på ryggen eftersom
den utgör ett stort värde. Lite senare ser vi ett gäng som
riskerar sina liv för en hink apelsiner.
Att omgivningen i en film består av en krigspräglad
miljö avgör inte vilken handling filmen skall ha. En krigsfilm kan innehålla element från andra genrer. Exempelvis
är "Trophic Thunder" en komedi och "Pearl Harbour" en
kärleksfilm - men bägge har en krigsscenografi som gör
dem till krigsfilmer.
"Johnny Mad Dog" är ett krigsdrama. Filmen följer killen Johnny Mad Dog som försöker hitta kärleken i ett
krig. Då han är föräldralös har han inte blivit uppfostrad
med de normer som säger att kärlek uppstår frivilligt mellan två människor. Istället prövar Johnny att använda sin
makt till att få flickorna att älska honom. Men det fungerar inte. Först i flyktinglägret, när Laokole fredar sig, bryter han gråtande samman. Kanske är det början till en
förståelse?
• Ge eleverna tio minuter till att var och en göra en lista
på tre filmer de själva sett och som de skall genrebestämma. Diskutera i klassen hur man kan veta vilken
genre en film har?

• Gör en gemensam brainstorming i klassen om vilka saker
i "Johnny Mad Dog" som illustrerar att filmen handlar om
krig. Hur kommer kriget till uttryck i omgivningen?
• Skriv en gemensam lista på tavlan över krigsfilmer som
eleverna känner till. Jämför titlarna med "Johnny Mad
Dog". Vad har de andra krigsfilmerna på listan gemensamt
med "Johnny Mad Dog" och på vilka punkter skiljer de sig?
Den lille gängmedlemmen No Good Advice är Johnnys
högra hand i gruppen barnsoldater. Han är väsentligt
mindre och yngre än Johnny, men uppträder ofta dubbelt
så våldsamt mot sina offer. No Good Advice skriker högt
och hotar alla han möter men när Johnny vid ett tillfälle tar
en gris från honom så gråter han. No Good Advice kan ses
som en yngre upplaga av Johnny. Han har ännu inte blivit
lika hård och kan gråta över en gris. Hans hotfulla framfart
skall skyla över att han i botten är en liten förtappad pojke.
Men vi lär egentligen inte vid något tillfälle känna något
om barnsoldaternas bakgrund. Utom möljligen i filmens
första scen när de tvingar en liten kille att skjuta sin egen
far. "Kill your father or you die! We've all done it" ropar
barnsoldaterna till killen och berättar därmed att de alla en
gång blev tvungna att skjuta sina föräldrar.
• Ge en kort karaktäristik på filmens viktigaste personer.
Vilka är de? Hur kommer det att gå för dem?
De filmiska verktygen så som kamerarörelser, klipp, färg
och ljud har stor påverkan på hur vi uppfattar filmens handling. Med de rätta greppen kan våld på film till och med
framstå som estetiskt tilltalande och koreograferat. Exempelvis framstår våldet i den amerikanska actionfilmen "Sin
City" som närmast overkligt och fascinerande eller ta kinesen Zhang Yimous estetiskt raffinerade "Hero", gjord i
actiongenren Wuxia.
Med "Johnny Mad Dog" förhåller det sig helt annorlunda.
Här arbetar regissören med att framställa barnsoldaternas
värld som rå och utan hopp, med en starkt autentisk känsla.
Våldet är aldrig elegant eller fascinerande utan skrämmande och motbjudande.
I "Johnny Mad Dog" använder sig regissören av handka-
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mera för att få delvis skakiga bilder som förstärker känslan
av autenticitet. Handhållen kamera associerar också många
med dokumentärfilm där det sällan finns tid för att montera upp stativ och ljussätta. Det handlar om att befinna sig
mitt i skeendet och förmera en känsla av äkthet. Så valet i
"Johnny Mad Dog" är naturligtvis mycket medvetet.
Men på samma gång som filmen använder sig av en
dokumentär stil så är filmen klippt så att vi aldrig ser de
absolut värsta händelserna, flera scener är klippta så att vi
bara anar, tvingas föreställa oss vad som sker, som när The
Death Dealers bryter sig in hos det äkta paret eller filmens
inledning när Johnny Mad Dog och No Good Advice våldtar
en nyhetsvärd på en TV-station. Men å andra sidan - vår
fantasi är nog så stark om inte starkare än de bilder vi inte
får se men som vi i förlängningen förstår vad de innehåller.
En films ljudsida har också stor påverkan på hur vi uppfattar den. Bakgrundsmusiken styr i hög grad hur vi tolkar
en scen, är det romantiskt, dramatiskt, komiskt? På samma
sätt som ljudet påverkar kan förstås också frånvaron av ljud
helt ändra en scens karaktär. Tänk er en krigsscen fylld av
explosioner och skrik - så tas ljudet bort vilket kan få bilderna att bli ännu starkare.
"Johnny Mad Dog" innehåller till största del realistiskt
ljud, så kallat diegetiskt ljud, ljud som har sin förklaring i
bilden. För att vara lite generell så innehåller inte sällan
Hollywoodfilmer en underliggande musik för att förstärka
och understryka de känslor som bilderna innehåller, kallat
icke-diegetiskt ljud. Så användningen av diegetiskt ljud i
"Johnny Mad Dog" är ännu ett element för att förstärka
känslan av verklighet.
Vid några få scener finns musik inlagd. Som efter filmens
första scen när gänget har tvingat den lille killen att skjuta
sin pappa och vi ser gruppen gå iväg på vägen. Johnny går
först, i närbild och resten av gänget ses otydligt i bakgrunden. Vi hör disharmonisk, bullrande musik utan någon
egentlig melodi, utan mer som ett hotfullt larm. Johnnys
blanka, kalla ansiktsuttryck får oss kanske att tänka att så
här låter det inne i hans huvud efter att ha varit med om en
sån fruktansvärd händelse?
• Vilket intryck ger den handhållna lite skakiga kameran.
Känns det realistiskt? Tycker eleverna att filmen stil passar
till dess tematiska innehåll?

• Varför får vi inte se de värsta eller mest hårda scenerna?
I scenen när barnsoldaterna intar huvudstaden i regelrätt
strid tas bilderna i slowmotion. Vilken skillnad gör det?
Varför tror ni att regissören har gjort det valet? Våldtäkterna är tagna i stark close-up så att man bara ser delar av
vad som sker, varför har man gjort det valet?
• Vilken effekt har filmens ljudspår på upplevelsen? Diskutera några scener som ni tyckte fungerade eller inte
fungerade.
• Vad tycker eleverna om filmen, vad var positivt respektive negativt?
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