
Epokgörande drama om fyra migrerande ton-
åringar som försöker ta sig genom Mexiko till 
USA.  

La jaula de oro, ”Guldburen”, hade världspre-
miär och prisades i Cannes och har därefter haft 
ett rikt festivalliv med prestigefulla utmärkelser 
världen över. Den drabbande skildringen fångar 
med oöverträffad fingertoppskänsla en berät-
telse smärtsamt nära verkligheten.

Filmen rekommenderas från årskurs 8 och svarar 
mycket väl mot centralt innehåll i undervisning 
på såväl högstadiet som gymnasiet. 

Se koppling till läroplanen samt innehålllsför-
teckning på nästa uppslag.

Handledningen innehåller filmklipp. 

Rek för åk 8 t.o.m. gymnasiet

Introduktion

Titta på filmaffischen och diskutera vad den före-
ställer. Vilka element finns med? Vad är i fokus? 
Vem tror du att personen är, var är han och vart 
är han på väg?  Vilken känsla förmedlar bilden? 

Titta på filmens trailer. Guldburen (La jaula de 
oro) har vunnit enormt många utmärkelser och 
är en film som trots att den är fiktion berör en 
högst reell verklighet. Det kräver mycket av 
regissören, teamet och skådespelarna – men 
också av publiken. Under den här visningen är 
det viktigt att visa respekt, lyssna och låta bli att 
störa. Spara frågor och kommentarer till efter vis-
ningen, det finns mycket att diskutera då. 

Var ödmjuk och använd filmen till att förstå vad 
det innebär och varför du ska vara det! 

Guldburen

SE TRAILER
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Förmodligen inte bara den bästa film som gjorts – utan som någonsin 
kommer att göras – om migration. 

SE TRAILER

https://www.smorgasbordpicturehouse.se/guldburen?pgid=kgw4jqse-0e90b0bc-de0d-44b8-8de1-7bf210d1c2dd
https://www.youtube.com/watch?v=7HzUygKScyE
https://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXE
https://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXEhttps://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXE
https://www.youtube.com/watch?v=7HzUygKScyE
https://www.youtube.com/watch?v=7HzUygKScyE


Handlingsreferat (innehåller spoilers!)

I filmens öppningssekvens går en tonårig pojke 
genom smala gränder mellan enkla hus. Kame-
ran följer honom ömsom framifrån och ömsom 
bakifrån, när han tar sig fram bland hundar som 
skäller, militärer, barn som skjuter honom med 
leksakspistoler, torkande tvätt och vardagsliv. På 
ljudspåret hörs barngråt och larm. 

En tjej går in bakom en svängdörr märkt ”da-
mas”. Hon klipper resolut av sitt långa hår, lin-
dar sina bröst och klär sig i en löst sittande t-shirt 
och keps. Killen från gränden befinner sig inne i 
ett enkelt rum där han plockar ihop sina tillhö-
righeter och gömmer en hårt rullad sedelbunt i 
linningen på sina jeans. Han ger sig ut i gränder-
na och vidare till en soptipp där han tar sällskap 
med en jämnårig bekant. 

Tillsammans med den kortklippta tjejen åker de 
två killarna med en skakig buss genom ett skym-
mande landskap. Natt övergår till gryende dag 
och de tre befinner sig snart ute i vild natur, vid 
en skylt som upplyser om gränsen till Mexiko. 

De tre barnen, alla i 15-16-årsåldern, är Juan, 
Samuel och Sara. De är på väg från Guatemala 
mot USA och söker sig på den mexikanska sidan 
fram till järnvägsspåret för att ta tåget norrut. 
Där får de sällskap av en urinvånare, Chauk, som 
också ska med tåget. Juan som har en ledarroll 
i gänget är avvisande och rasistisk gentemot 
Chauk, men Sara är vänligt inställd och försö-
ker kommunicera med honom. När kameran vi-
sar Chauk sovandes följer en bild av snö från en 
mörk himmel.

Ett godståg för dem med andra migranter till en 
närliggande stad. Där lyckas de få lite pengar och 
mat och tar bilder av sig själva mot olika scene-
rier. Sara och Samuel låter sig fotograferas fram-
för den amerikanska flaggan, med segergester 
intill frihetsgudinnan och med en guatemalansk 
flagga i handen. Chauk skrattar i ett snölandskap 
klädd i urinvånarhuvudbonad och halssmycke, 
medan Juan poserar i cowboyhatt med pistol på 
en plasthäst framför ett storslaget landskap do-
minerat av ett vattenfall.

Ungdomarnas triumfkänsla blir dock kortvarig. 
De sover på gatan, blir bryskt infångade och be-
stulna av polisen och deporterade till Guatemala. 

På väg för att ånyo korsa gränsen stannar Samuel 
och säger att han ger upp. Han tycker att Sara 
ska överväga att stanna, men hon svarar inte. 
Juan är sammanbiten men Chauk ger Samuel en 
innerlig kram, som visar att han känner Samuels 
smärta trots bristen på gemensamt språk. 

Juan, Sara och Chauk beger sig på nytt in i Mex-
iko. Sara kräver av Juan att han ska uppföra sig 
hövligt gentemot Chauk och hotar med att de 
annars får fortsätta utan henne. Den tre tar sig 
med tåg norrut, jagas av militären, arbetar som 
daglönare på ett jordbruk och deltar i en fest-
kväll med andra migrantarbetare. Kvällen slutar 
med att Juan och Sara kysser varandra, vilket gör 
Chauk svartsjuk. 

När resan norrut fortsätter stoppas tåget av en 
liga som under vapenhot rånar migranterna och 
för bort alla kvinnor. Även Sara blir trots försök 
att passera som kille, påkommen och kidnap-
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SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9
Individer och gemenskaper
– Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i 
samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk 
bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet 
och jämställdhet.
– Migration till, samt integration och segregation i Sverige i dag.
Samhällsresurser och fördelning
– Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad eko-
nomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
– Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster 
och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av 
världen.
Beslutsfattande och politiska idéer
– Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt 
parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa 
olika stats- och styrelseskick kan fungera.
– Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar indivi-
der, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter 
att påverka den demokratiska processen.

Filmen och läroplanen

– FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samar-
betets bakgrund och innehåll.
Rättigheter och rättsskipning
– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen 
och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
– Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. 
Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och 
skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränk-
ningar i sociala medier.
Information och kommunikation
– Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av 
omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel 
utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och 
värderingar.
Granskning av samhällsfrågor
– Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv 
på dessa.
– Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som 
rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Filmen Guldburen erbjuder värdefulla ingångar och diskussionsuppslag som passar från åk 8 till och med gymnasiet. Nivån anpassas efter under-
visningssituation och åldersgrupp. I grundskolan har filmen och dess handledningsmaterial relevans för följande centrala innehåll:



pad. Juan och Chauk försöker försvara sin vän 
när en gängmedlem hotar henne sexuellt och tar 
på hennes bröst. Juan och Chauk blir nedslagna 
och kvarlämnade i ödemarken. När Chauk vaknar 
är Juan illa däran men Chauk bär honom till en 
skyddad plats, tvättar hans sår och vårdar honom 
under de dagar han behöver för att återfå kraft 
att fortsätta. 

När Chauk blundar ser vi åter snön falla från en 
mörk himmel. Saras försvinnande plågar dem. 
Juan blir mindre kaxig men hans impulsiva sida 
försätter dem i fara när han ber en kille om en 
cigarett, blir lovad jobb av denne och istället 
orsakar att de hamnar i händerna på ännu en 
kriminell liga. Ligaledaren rånar de tretton per-
soner som förts till hans hus men erbjuder Juan 
att slippa därifrån därför att de kommer från sam-
ma område i Guatemala City. Juan springer iväg 
men återkommer för att med sina gömda peng-
ar i byxlinningen försöka köpa loss Chauk från 
gänget. Ligaledaren skrattar åt hans infall och 
lilla pengasumma, tar fram en pistol och säger 
åt Juan att välja vem av de två som ska skonas. 
Juan säger Chauk. Ligaledaren riktar pistolen 
mot Juans huvud och trycker av. Pistolen klick-
ar och gängmedlemmarna skrattar medan Juan 
och Chauk flyr hals över huvud därifrån.
 
När pojkarna så småningom når amerikanska 
gränsen får de hjälp att ta sig genom kulvertarna 
under murarna genom att bli kurirer. Med var-
sin ryggsäck med narkotika tar de sig så över till 
landet de kämpat för att nå. Så fort de passerat 
gränsområdet blir de av med ryggsäckarna och 
lämnade själva i det vidsträckta landskapet. Utan 
många andra val går de vidare i det böljande ha-

vet av guldskimrande gräs. Plötsligt syns ett va-
pen med sikte i bild. En ansiktslös skytt avfyrar 
skott efter skott. Chauk ligger orörlig kvar i grä-
set och Juan tvingas springa ifrån honom.

Juan tar sig så småningom till bebyggelse. Han 
blir stående vid ett stängsel och tittar på en fa-
briksbyggnad med den amerikanska flaggan. Vi 
ser sen Juan arbeta inne på ett stort slakteri, med 
att sortera och städa upp slaktavfall från golvet. 
Han iakttar miljön. I filmens slutscen är det vinter. 
Juan har en fodrad jacka och går ensam i mörk-
ret. Från den mörka himlen faller tung snö och 
Juan stannar under en vägbelysning och tittar 
upp mot himlen.
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HANDLEDNINGENS INNEHÅLL

HANDLINGSREFERAT s. 2
Sammandrag av händelserförlopp. Innehåller spoilers.

EN PLATS PÅ JORDEN s. 4
Placera handlingen i sin geografiska och historiska kontext. 

ATT SKILDRA VERKLIGHETEN s. 6
Realism som begrepp, politik och praktik.

INDIVIDER I GEMENSKAP s. 6
Karaktäranalys och psykologiska motiv i filmen. Individualism och 
kollektivism. Gränser och gunden för ett gemensamt samhälle.

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER s. 7
Guatemalas politiska förutsättningar, FN, rättsstatens skydd av fri- 
och rättigheter. Kopplingar till gängkriminalitet i Sverige.

MIGRATION s. 9
Migration i Centralamerika, UNHCR, gränspolitik i USA med 
paralleller till EU.

BEGREPP s. 11
Begrepp eleverna efter avslutat arbete ska behärska och kunna 
använda utifrån filmen.

GEOGRAFI, åk 7 – 9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och föränd-
ringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmöns-
ter och urbanisering.
Hållbar utveckling
– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer 
som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

HISTORIA, åk 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industri-
samhällen
– Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för 
människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet 
mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950
– Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former 
av demokrati och diktatur.
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
– Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska 
linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.



En plats på jorden

Filmens protagonister söker efter en plats att leva 
på. Gång efter annan får vi bevittna hur de nekas 
tillträde, begränsas, tillfångatas och deporteras. 
Ingen tycks bry sig om vilka de är, bara vart de 
kommer – eller inte kommer – ifrån. 

Ordet ”damas” på toalettdörren avslöjar att vi 
befinner oss i ett spanskspråkigt land, men det 
tar flera minuter innan vi får höra dialog som hjäl-
per oss navigera. När de tre vännerna vilar vid 
en mexikansk gränsskylt och sen, på båten mot 
järnvägsbron, besvarar frågan om de ska till USA, 
vet vi var de är och vart de ska. 

• Vilka länder gränsar Mexiko till? Varifrån kom-
mer barnen?

• Den avsmalnade landförbindelsen mellan 
Nord- och Sydamerika kallas ofta för ”Central-
amerika”. Vilka stater, utöver Guatemala, ingår i 
beteckningen?

I filmen ser vi ungdomarna och hundratals andra 
migranter trängas på taken och mellan vagnar-

na på långa godståg. I verklighetens Mexiko är 
synen inte ovanlig. Genom landet, från den syd-
ligaste delstaten Chiapas som gränsar till Gua-
temala, går tåget känt som La Bestia (”Besten”), 
eller El Tren de la Muerte (”Dödens tåg”) och El 
Tren de los Desconocidos (”De okändas tåg”).

På härbärget finns en karta. Juan konstaterar att 
de är i Arriaga och att de därifrån ska ta sig till 
”DF” (står för ”Distrito Federal” och syftar på 
Mexico City) och vidare till Mexicali. 

• Hitta Arriaga, Mexico City, Mexicali och Los An-
geles på kartan!

Mexicali ligger i den mexikanska delstaten Baja 
California medan Los Angeles ligger i delstaten 
Kalifornien i USA. Ett kort tag var Kalifornien, 
som idag är USA:s tredje folkrikaste delstat, en 
egen republik. Dessförinnan var det spanskt och 
mexikanskt. 

• Vilka var ”conquistadorerna” – när kom de och 
hur såg det spanska väldet ut? Hur märks det 
spanska arvet idag, i Mexiko respektive Kalifor-
nien? 
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https://www.google.com/maps/place/Centralamerika/data=!4m2!3m1!1s0x8f0b58c0f7680811:0x8dace0c7060b2570?sa=X&ved=2ahUKEwid-pbl-rX8AhXuoosKHQhiAxYQ8gF6BAhyEAE


• Områdena som conquistadorerna erövrade 
kallas för Mesoamerika. Begreppet omfattar en 
rad olika kulturer som både avlöste varandra och 
existerade sida vid sida. Ge exempel på några 
av dessa! 

• Varför uppstod de mesoamerikanska högkultu-
rerna – med monumentala städer, välutvecklade 
skriftspråk, heliga berättelser och landvinningar 
inom konst, astronomi och matematik – just där? 
Vilka var de geografiska förutsättningarna?

• Européernas ankomst innebar katastrof för ur-
befolkningarna i Amerika. Hur drabbades de och 
hur ser deras situation ut nu? Var bor mayafolk 
som Tzotzil, som Chauk tilllhör, idag?

• Vad har länderna i Norra triangeln – Guatemala, 
Honduras och El Salvador – för klimat och natur-
tillgångar, vilka varor produceras, vad exporteras? 
Hur påverkas regionen av klimatförändringar?

• Hur många procent av Guatemalas befolkning 
bor i städer? Varför? 

Juan berättar för gängledaren att han kommer 
från ”zona 3”. Guatemalas huvudstad, Guate-

mala City (kallad ”Guate”), är indelat i 22 zoner. 
Soptippen i zon 3, där Juan möter upp Samuel i 
filmens början, är Guatemalas största. Tusentals 
personer lever av att plocka skräp på den jätte-
lika soptippen. De kallas “guajeros” och sam-
lar matrester, men framförallt återvinningsbara 
material som de kan sälja vidare. Vissa familjer 
har levt på soptippen i flera generationer men 
förhållandena är mycket farliga och olika orga-
nisationer arbetar parallellt för att förbättra för-
hållandena och stänga området. Utöver skador 
från sopor och transportfordon utlöses dödliga 
lavinlika sopras och tippen är full av såväl bakte-
rier som gifter.

• Studera de globala målen för hållbar utveck-
ling. Målen är sociala, ekonomiska och ekologis-
ka – men alla 17 mål är integrerade och odelbara. 
Det betyder att alla mål hänger ihop och bara 
kan bli verklighet tillsammans. Diskutera utifrån 
soptippen i zon 3 i Guatemala City hur målen 
hänger samman och påverkar varandra! 

• Fundera över resans början på soptippen och 
Juans jobb på slakthuset i slutet. Tycks regissören 
säga något om vår syn på livets värde, jordens 
resurser och hållbarhet?
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De globala målen är universella, vilket innebär att de gäller alla världens 
länder, och att alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet. 
Målen är integrerade och odelbara, det betyder att alla mål behövs för att 
Agenda 2030 ska kunna uppnås. 

Läs mer på: www.globalamalen.se / Regeringen / FN

Varje år söker sig uppskattningsvis 500.000 människor från Centralamerikas 
”Norra triangel” till Mexiko och USA. Varför migrerar de och vart tar de vägen? 

https://www.globalamalen.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/


Att skildra verkligheten

Guldburen har prisats på många betydelsefulla 
festivaler och regissören Diego Quemada-Díez 
har bjudits in för att samtala om filmens bak-
grund, sitt arbetssätt och sin estetik. 

Filmen är fiktion, men baserad på verkligheten. 
Idén föddes när regissören besökte en vän som 
bodde nära järnvägsspåret i Mazatlán i västra 
Mexiko. Varje dag kom migranter som bad om 
vatten och tortillabröd och berättade om fruk-
tansvärda erfarenheter. Gemensamt närde alla 
drömmen att ta sig till USA och att kunna tjäna 
pengar och hjälpa sina familjer hemma, och be-
rättelserna var överväldigande. Regissören kom 
att genomföra och samla intervjuer i flera år, 
både från migranter i olika länder och från dem 
som kommit fram till USA. Intervjumaterialet har 
bidragit med kunskap och insikter men också 
präglat filmens karaktärer. Filmen växte så fram 
under många år, där en av utmaningarna var att 
hitta dramaturgin som skulle hålla ihop berättel-
serna. Det färdiga resultatet har hyllats för äkthe-
ten men också integriteten och balansen mellan 
det råa och det poetiska. För att skapa det som 
kallas ”realism” behövs enligt regissören tillva-
rons olika nyanser; fantasi och förnuft, lidande 
och utopi, glädje och smärta. 

• Diskutera begreppet ”realism”! Inom konsten 
används begreppet för att beskriva verk som ut-
går från verkligheten. Finns det en politisk be-
tydelse i att försöka skildra verkligheten? Vad är 
syftet? Resonera och motivera!

• Kan en fiktiv skildring, som filmen, uppnå sam-
ma äkthet (”autenticitet”) som en direkt avbild? 
Är en dokumentärfilm per automatik mer sann än 
en fiktionsfilm (eller kanske tvärtom längre ifrån 
verkligheten för att den i någon mån gör anspråk 
på den)? Resonera och motivera! 

Ambitionen att skapa en film som är djupt för-
ankrad i verkligheten har fått regissören att välja 
bort etablerade skådespelare och studiomiljöer 
och istället arbeta med okända människor i rikti-
ga omgivningar, filmade i riktigt ljus och med ett 
så rent kameraarbete som möjligt (inga dollies, 
zoomningar eller kranar osv). Barnen i huvud-
rollerna fick heller aldrig läsa manuset utan blev 
presenterade för situationer och introducerade 
för berättelsen vartefter. På så vis blir publiken, 
genom kameran, vittne till riktiga skeenden som 
barnen utforskar oöverlagt.

• Brukar eleverna reflektera kring hur en film har 
gjorts? Kommer de att bli mer uppmärksamma 
på det efter att ha sett och fått höra om arbets-
sättet bakom La jaula de oro? 

Naturen och landskapen spelar en viktig roll i fil-
men. Solens gång över himlen, ljus som strilar ner 
mellan lövverk och torrt damm som stiger i luften 
bidrar med verklighets- och nukänsla. Filmen 
börjar i dagsljus och slutar, liksom många av dess 
scener, på natten. Den naturliga rytmen mellan 
dag till natt bidrar samtidigt till den ödesmätta-
de stämningen och förebådar tragedin. 

• Hurdan är den värld som filmen skildrar? Vad 
säger filmens gestaltning om naturen och männ-
iskan? Vad är vackert? Vad är farligt? Vad i verklig-
heten är egentligen äkta?

Individer i gemenskap

I filmen återkommer ett motiv som bryter med 
det direkt realistiska; snön som faller från en 
mörk himmel. Snömotivet framstår som en sin-
nebild, en bild ur Chauks drömmar om det mytis-
ka landet i norr, men den bidrar också med flera 
tolkningsmöjligheter. 

• Hur tolkar eleverna snön? När kom bilden av 
snö från himlen första gången? Titta på KLIPP 
1. Försöker bilden säga något till oss om vem 
Chauk är, om Juan, kanske om avståndet dem 
emellan, eller om den dröm som förenar dem? 
Ger filmens slutscen, eller någon annan sekvens i 
filmen, någon ledtråd till tolkningen? 

• Vad betyder point of view? Är filmen gjord ur 
någon karaktärs point of view?

• Vem eller vilka är filmens huvudpersoner? Reso-
nera och motivera!
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Klipp 1

https://youtu.be/FK9ptOgiARc 
https://youtu.be/FK9ptOgiARc 


Filmen fokuserar på de fyra ungdomarna men 
redan i inledningssekvensen ser vi efterlysning-
ar med fotografier av försvunna personer upp-
klistrade på gatan, säkerhetsstyrkor som vaktar 
byggnader och människor som i trängsel och 
misär kämpar för sin överlevnad. Man kan säga 
att regissören med bilderna både ger oss en 
kontext och samtidigt etablerar flera för filmen 
centrala teman som är allmänna och handlar om 
makt, gränser och gemenskap. 

• Beskriv Juan, Sara, Chauk och Samuel! Vad re-
presenterar de för egenskaper och stämningar? 
Vilken påverkan har de på gruppen?

Juan är den enda av dem som har och hanterar 
pengar; med sig i byxlinningen, när han samlar 
in pengar efter Samuels och Saras uppträdan-
de och när han köpslår om Chauk med gäng-
ledaren. Juan är också den mest individualistiska 
och materiellt fokuserade. Från början är han di-
rekt aggressiv och rasistisk mot Chauk. Chauk, å 
andra sidan, är lugn, empatisk och i kontakt med 
naturen. 

• Förklara vad som menas med kollektivism! Ge 
exempel från filmen som synliggör Chauks kol-
lektivistiska inställning! 

Juan och Chauk är på många sätt ett motsats-
par, där Juan trots – eller just på grund av – sin 
övertro på individen behöver Chauk för att inse 
att människor behöver varandra. Juan är egois-
tisk men Chauk är intressant nog den av dem 
som klarar bäst att överleva på egen hand; han 
ser till att ha vatten och mat och kan både döda 
en höna och klara sig utan skor. När Juan i ett 
plötsligt infall ber en kille om en cigarett slutar 
det förödande med att de tillfångatas, rånas och 
nära mister livet. 

• Chauks dröm är anspråkslös och jordnära som 
han själv. Han drömmer om snö. Vad drömmer 
Juan om?

• “K’uxi elan avo’onton?” (”hur mår hjärtat?”) är 
en hälsningsfras bland Tzotzil, som Chauk upp-
repar. Formuleringen påminner oss om att känna 
och tänka med hjärtat. Det är Juan initialt dålig 
på. Hur och när förändras Juan under resans 
gång?  

Många sagor och berättelser när en romantisk le-
gend om den ensamma hjälten, den starka indi-
viden som ensam möter och besegrar allehanda 
faror. Regissören vill ge oss ett annat perspektiv. 

När Juan står ensam kvar i filmens slut har han 
utvecklats och bär Chauk med sig, inom sig. Han 
ser snön så som Chauk såg den.

• Filmens affischbild är från en nyckelscen. Titta 
på klippet KLIPP 2 och förklara vad som försiggår. 
På vilket sätt är scenen avgörande? Vad händer i 
Juan? 

Filmen återkommer till maktutövning och gräns-
dragning mellan människor och platser. Gränser 
utmanas, korsas, skapas och upprätthålls. Flera 
gånger i filmen sorteras människor i olika katego-
rier. Men gränserna som filmen synliggör är pro-
dukter av synsätt och konventioner som inte är 
naturgivna. Juans initiala reaktion att stöta bort 
Chauk för att han är urinvånare är ogrundad – de 
vill till samma plats och tjänar på att samarbeta. 
På samma sätt ter sig gränserna mellan länder 
absurda oavsett de markeras av en skylt mitt i 
djungeln, en nedfälld bom över en trafikerad 
gata, eller en vidslång mur i ödemarken.

”Det är min dröm att filmen ska lösa 
upp gränserna som skiljer oss åt, så att 
vi sen kan gå på ett annat tåg. Ett tåg 
där destinationen inte är så viktig, men 
där vi är medvetna om att vi reser till-
sammans, med respekt och medvetenhet 
bortom nationaliteter, raser, status och 
religioner.” Diego Quemada-Díez

• Vad är ett samhälle? Vilka slags gränser behövs 
och varför? Hur ska de upprätthållas? Vem ska se 
till att de efterlevs och med vilka medel? Disku-
tera och resonera!

LA JAULA DE ORO
WWW.SMORGASBORDPICTUREHOUSE.SE 7

Klipp 2

https://youtu.be/0VLWHHBHOaA
https://youtu.be/0VLWHHBHOaA
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Demokrati och mänskliga rättigheter

1520 erövrade spanjorerna det som idag är Gu-
atemala. Det spanska styret varade i 300 år och 
det dröjde till 1838 innan landet blev självstän-
digt. 1900-talet präglades av politisk instabilitet, 
med de pågående Banankrigen i grannländerna 
och United Fruit Company som starkt närvarande 
maktfaktor. 

Den 24 oktober 1945, i kölvattnet efter andra 
världskriget, bildades Förenta Nationerna, FN, i 
San Francisco i Kalifornien. Syftet skulle vara att 
säkra världsfreden. I december 1948 antog FN:s 
generalförsamling den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna. 

I Guatemala valdes därefter, 1951, Jacobo Árbenz 
Guzmán till president. Då 2% av Guatemalas be-
folkning ägde omkring 70% av marken försökte 
Árbenz som ett led i fattigdomsbekämpningen 
att genom jordreform omfördela ägandet. Det 
fick honom stämplad som kommunist och ledde 
till att han störtades i en USA-stödd statskupp 
1954, varpå de sociala och politiska reformerna 
avbröts. Därefter följde en långvarig militärdikta-
tur och sedermera inbördeskrig. Först 1996 un-
dertecknades ett fredsavtal.

• Ta reda på vad som menas med Banankrigen!

• Varför bildades FN i just Kalifornien?

• Det kan tyckas motsägelsefullt att USA samti-
digt var drivande i FN och stöttade statskupper i 
andra nordamerikanska länder. Hur kan det vara 
förenligt? Finns det motsvarigheter i nutid?

• Hur kan en folkvald president störtas? Vad inne-
bär en statskupp? Kan en statskupp användas 
som medel för demokrati? Varför / varför inte?

Den första artikeln i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna säger att alla människor 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. Att ar-
beta för mänskliga rättigheter i Guatemala är dock 
förenat med risker och landet anses vara ett av de 
farligaste länderna i världen för människorätts-
försvarare och journalister. Guatemala präglas 
av djupa ekonomiska och sociala klyftor och är 
ett av världens mest ojämlika länder. Landet har 
problem med korruption och grupperingar som 
utövar inflytande inom statsapparaten, inklusive 
rättsväsendet. Yrken som domare och åklagare 
är utsatta för påtryckningar. Det förekommer ock-
så godtyckliga frihetsberövanden, bland annat 

av urfolk. Ursprungsbefolkningen utgör omkring 
hälften av den guatemalanska befolkningen men 
utsätts för systematisk diskriminering och margi-
nalisering. 4 av 5 ursprungsinvånare lever i fattig-
dom. Fredsavtalet från år 1996 lovade urbefolk-
ningen ett starkare skydd i grundlagen, men det 
väntar ännu på att införlivats. 

• Guatemala lever inte upp till internationell 
standard vad gäller jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Alla människor har inte tillgång till 
grundläggande samhällsfunktioner som utbild-
ning och sjukvård. Är landet ändå en demokrati? 
Utifrån vilka kriterier? 

• Läs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna! Vem bär ansvaret för barnen i fil-
men och att deras rättigheter skyddas. Varför? 

I en demokrati behöver medborgarna lita på sta-
ten, som ska garantera de fri- och rättigheter som 
gör ett samhälle demokratiskt. En demokrati för-
utsätter en fungerande rättsstat. 

• Förklara vad som menas med ”rättsstat”!

• Olika platser i filmen styrs av olika maktgrup-
peringar. Vilka utöver den mexikanska polisen 
kontrollerar de områden som migranterna passe-
rar? Vad säger det om rättsstaten och skyddet för 
mänskliga rättigheter?

• Ett begrepp som hörs ofta i debatter om rätts-
staten är ”våldsmonopol”. Vad åsyftas, och på 
vilket sätt har begreppet relevans i ett samtal om 
demokrati och mänskliga rättigheter?

• Hur agerar den mexikanska polisen mot Chauk, 
Juan, Sara och Samuel? Vilka arbetar polisen för? 
Tyder något i deras agerande på att de missbru-
kar sina maktpositioner?

I Sverige har vi ökade problem med gängkrimi-
nalitet. Det begås allvarliga brott av organiserad 
karaktär som också drabbar oskyldiga. Sverige 
har flest dödskjutningar per invånare i EU och är 
det enda landet inom unionen där skjutningarna 
ökar. Polisens statistik visar dessutom att få skjut-
ningar i den kriminella miljön klaras upp. 

• Hur utgör gängkriminalitet ett hot mot demo-
kratin i Sverige?

• Vad blir konsekvensen när allvarliga brott förblir 
ouppklarade?



Visitationszoner, anonyma vittnen, kriminalisering 
av deltagande i kriminella gäng och vistelseför-
bud är några av de förslag som ligger på bordet 
i försök att vända utvecklingen. Även preventiv 
avlyssning diskuteras. 

• Diskutera för- och nackdelar med ovanstående 
förslag utifrån ett demokratiperspektiv! 

Övervakning och avlyssning klandras för att vara 
integritetskränkande men medborgarna är redan 
idag mycket exponerade. I Sverige kan vi få reda 
på det mesta om de flesta med några enkla sök-
ningar. Adressuppgifter, födelsedatum, löneupp-
gifter, betalningsanmärkningar, fordonsinnehav, 
husdjur, civilstatus, sambos, bolagsengagemang 
– allt finns att ta del av. Likaså är domstolshand-
lingar offentliga och sprids inte sällan på Internet 
med namn på både brottsoffer och förövare.  

• Vad är integritet? 

• Är rätten till integritet viktig? Är den rentav en 
mänsklig rättighet, eller en förutsättning för an-
dra grundläggande rättigheter? Resonera och 
motivera!

• Är den svenska öppenheten en för- eller nack-
del för demokratin?

Migration

Människor tvingas fly från sina ursprungshem på 
grund av konflikter, våld och av orsaker som kan 
relateras till klimat, så som torka och översväm-
ningar. De flesta som flyr stannar inom landet, el-
ler söker sig till närliggande regioner. 

En stor del av migrationen som sker är oreglerad 
och otrygg. Skuldsättning, smuggling, männis-
kohandel, hot, våld, övergrepp och exploatering 
riskerar att drabba framförallt irreguljära migran-
ter. Många som är på flykt har också begränsad 
tillgång till utbildning, försörjning, social trygghet 
och hälso- och sjukvård. 

FN:s flyktingorgan UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) grundades 1950 för 
att hjälpa 1,3 miljoner flyktingar i Europa efter 
andra världskriget. Man trodde då att flyktingsi-
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Olika människor, olika drivkraft och olika drömmar. Ofta lika anledningar att tvingas på flykt. 



tuationen skulle klaras av på tre år. Så blev det 
inte. Idag befinner sig fler än någonsin på flykt. År 
2021 levde 84 miljoner människor som flyktingar, 
varav 55 miljoner internt i sitt eget land. 

• I filmen blir barnen frågade om id-handlingar, 
men de har inga. Vad hände då? 

• Att vara irreguljär, eller så kallat ”papperslös” 
migrant, som filmens huvudpersoner, innebär att 
man har rest in i ett land utan tillstånd (eller har 
kommit in i landet lagligt och senare förlorat sitt 
tillstånd att stanna kvar). Diskutera vem eller vilka 
som hjälper migranterna i filmen. Representerar 
de myndigheter eller civilsamhället? Varför hjäl-
per de migranterna? 

• Ta reda på några hjälporganisationer som arbe-
tar med flyktingar och undersök vad de gör!

De flesta irreguljära migranter i Mexiko kommer 
från andra spanskspråkiga länder i närområdet, 
så som Guatemala, Honduras och El Salvador. 
För att ta sig landvägen från Honduras och El Sal-
vador går vägen till Mexiko (och vidare till USA) 
genom Guatemala. Både Mexiko och Guatemala 

är transitländer, men Mexiko har även i stigande 
grad kommit att bli ett destinationsland. 

• Vad betyder begreppen ”transitland” respektive 
”destinationsland”?

• Ta reda på mer om de tre ursprungsländerna 
El Salvador, Honduras och Guatemala – vad finns 
det för olika skäl att människor flyr från länderna? 

USA utövar påtryckningar mot Mexiko för att för-
hindra migranter att ta sig in i USA. Det har lett till 
att gränsbevakningen i Mexikos sydliga delstater, 
framförallt Chiapas och Tabasco, har hårdnat för 
att stoppa flyktingar att ta sig in där från Guate-
mala – som i sin tur upprättar fler och kraftfulla-
re spärrar gentemot Honduras och El Salvador. 
Kritiska röster menar att USA har outsourcat sin 
gränsbevakning och försöker hindra människor 
att fly från misär och förtryck, samtidigt som de 
själva försöker undslippa ansvar. 

• Vad innebär ”outsourcing”?

• Människor på flykt är en stor politisk fråga även 
inom EU, som precis som USA får kritik för att 

Uppmana eleverna att söka information direkt i rapporter för att lära sig leta efter och förstå data, till exempel: 
UNDP: Human Development Report 2022
Oxfam: Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index 2022
FN: The Sustainable Development Goals Report 2022

På Globalis finns annars sammanställningar ur en mängd olika källor, och möljlighet att göra jämförelser direkt online:
Globalis, exempel som kan vara relevanta för uppgiften i texten nedan: Civila rättigheter   Flyktingar efter ursprungsland   Korruption  
Odlingsbar mark   Slumområden   Misslyckade stater   Fredsindex (Observera kritiken!)   
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https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2022/10/rr-cri-2022-111022-en_EMBARGOED-1-1.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://www.globalis.se/Statistik/civila-raettigheter
https://www.globalis.se/Statistik/flyktingar-efter-ursprungsland
https://www.globalis.se/Statistik/korruption
https://www.globalis.se/Statistik/odlingsbar-mark
https://www.globalis.se/Statistik/slumomraaden
https://www.globalis.se/Statistik/misslyckade-stater
https://www.globalis.se/Statistik/fredsindex


mest vilja hålla ansvaret borta från sitt eget om-
råde. Kanske har eleverna hört uttrycket ”Fort Eu-
ropa”? Vad kan begreppet vilja illustrera?

I filmens inledning klippte Sara av sig håret och 
lindade sina bröst för att framstå som kille. Hon 
presenterade sig för Chauk som Osvaldo men 
uppgav sitt riktiga namn när han vunnit hennes 
förtroende. Kontrasten kunde inte vara större än 
mot scenen när tåget stoppas av ett gäng som 
särskiljer och för bort kvinnorna under vapenhot, 
sexuellt våld och hot om sexuella övergrepp. 

Den organiserade brottsligheten är utbredd och 
särskilt för kvinnor är risken överhängande att ut-
sättas för sexuella övergrepp eller människohan-
del. 

• Vad menas med ”organiserad brottslighet”?

• Om alla vet vad ligorna gör – hur kan det då 
fortgå? Varför hjälps man inte åt att skapa trygga 
färdvägar och samhällen, där de som redan för-
lorat allt måste riskera det sista de har? Vem bär 
ansvaret? Vad kan vanliga människor göra för att 
hjälpa till, på plats och på långt avstånd?

Autenticitet
Banankrigen
Centralamerika
Civilsamhälle
Conquistador
De globala målen
Demokrati
Deportering
Destinationsland
Empati
Fattigdomsbekämpning
”Fort Europa”
Förenta Nationerna, FN
Gängkriminalitet
Hållbarhet
Högkultur
Individualism
Integritet
Irreguljär
Jordreform
Kollektivism
Korruption
La Bestia
Maktmissbruk
Mayafolk
Mesoamerika
Migration
Militärdiktatur
Myndighet
Människohandel
Människorättsförsvarare
Nordamerika
Norra triangeln
Ojämlikhet
Organiserad brottslighet
Outsourcing
Papperslös
Point of View
Realism
Republik
Rättsstat
Sceneri
Sinnebild
Sekvens
Sociala klyftor
Solidaritet
Statskupp
Transitland
UNHCR
Visitationszoner
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Efter att ha sett och diskuterat filmen bör eleverna 
kunna förklara och använda till exempel följande 
begrepp:



Produktionsuppgifter

Originaltitel: La jaula de oro
Regi: Diego Quemada-Díez
Manus: Diego Quemada-Díez, Gibrán Portela, Lucía 
Carreras
Land: Mexiko, 2013
Speltid: 108 min
Tal: Spanska, Tzotzil / Bats’i k’op
Text: Svenska
Tillgängliga format: VOD, DCP

Bokning

Skolbio på biograf: Filmlagret
bokning@filmlagret.se

Institutionella visningar: Smorgasbord Picture House
log@smorgasbordpicturehouse.se

Mer information, trailer och översikt:
www.smorgasbordpicturehouse.se/pedagog

Synopsis

Juan, Sara och Samuel korsar gränsen till Mexiko 
för att försöka ta sig till USA. I Mexiko får de säll-
skap av Chauk som är urinvånare. Även han söker 
sig till järnvägsspåret och det ökända godståget 
”La Bestia” för att nå landet i norr. Resan mot 
drömmen flätar samman deras öden och blir en 
skoningslös odyssé som förändrar allt. 

Festivaler i urval
Ariel Awards (vinnare av Golden Ariel  / Best Picture, samt 8 Silver 
Ariel, för bland annat Bästa Manus, Bästa Foto, Bästa musik m.m.)
BUFF
Cannes (vinnare av Un Certain Regard - A Certain Talent Prize)
Chicago International Film Festival (vinnare av Gold Hugo)
Fenix Film Awards (vinnare av Premio Fénix / Best Film)
Giffoni (vinnare av Aluminium Gryphon CIAL Award, Crystal 
Gryphon, samt Golden Gryphon)
Goya Awards
Mar del Plata Film Festival (vinnare av Best Film / International 
Competition)
San Sebastian Film Festival
São Paulo International Film Festival (vinnare av Critics Award och 
International Jury Award - Honorable Mention)
Stockholms filmfestival
Thessaloniki Film Festival (vinnare av Audience Award, Best 
Director, Golden Alexander, samt Human Values Award)
Zurich Film Festival (vinnare av Golden Eye / Best International 
Feature Film)
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