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Sabaya
Hogir Hiroris prisbelönade dokumentär Sabaya är
en närgången nutidsskildring om konsekvenserna av
kriget i Syrien. Vi får möta några av de yazidiska kvinnor
som fortfarande hålls fångna som sexslavar av IS i det
beryktade al Hol-lägret. Vi följer också familjefadern
Mahmud som beväpnad med mobil, pistol och en
oförtröttlig beslutsamhet beger sig ut i natten för att rädda
några av dem.
Filmen vill rikta uppmärksamheten på hur kriget berövar
människor deras frihet och värdighet, men också på de
enskilda personer som självuppoffrande gör allt för att ge
dem upprättelse.
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Om filmhandledningen

Handling

Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg. Våra filmhandledningar är gjorda för att ledsaga dig som lärare i att använda filmmediets många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst känner dina
elever bör åldersrekommendationen, som här är från
årskurs 9, ses som en fingervisning. Handledningen kan
användas som en förberedelse, och ett stöd och för att
öppna upp för frågeställningar och diskussioner. Välj
utifrån dina elevers behov, och den tid ni kan avsätta
om ni vill diskutera utifrån tema, i samband med något
särskilt skolämne eller närmare djupstudera närmare
studera filmens form. Förbered er gärna genom att se
filmens trailer och läsa någon artikel om dess bakgrund
och regissör. Med den här handledningen kan man även
använda ett par klipp från filmen för att ha ett tydligare
underlag och stöd för minnet.

I det ökända al Hol-lägret i nordöstra Syrien hålls över
70 000 människor fångna sedan IS förklarats besegrat
2019. Av dem är ca 90 procent kvinnor. Däribland även
några av terrorsektens offer, tusentals unga kvinnor och
flickor ur den kurdiska minoriteten yazidier som kidnappades framför allt från provinsen Sanjar i norra Turkiet
2014. De har sedan sålts och tvingats till äktenskap med
IS-krigare och hålls nu gömda bland IS-anhängare eller
som de här kallas, Daesh. Ofta har flickorna fingerade
namn, ålder och födelseorter. Men de går alla under ett
gemensamt namn, Sabaya.

Filmen och läroplanen
Sabaya är en skildring förankrad i vår samtid och kan
användas inom ämnet samhällskunskap i gymnasiet
som en del i att bredda, fördjupa och utveckla elevernas
kunskaper om människors livsvillkor i andra delar av
världen. Här särskilt kvinnors utsatthet i krig och konflikter, vilket sätter fokus på jämställdhetsfrågor.
Som dokumentär är det en intressant film att diskutera
inom ämnet svenska där kunskap om olika filmgenres
berättarteknik och stilistiska drag ingår som en del i
gymnasieplanens mål. Även målet att elever ska öka
sin förmåga att kritiskt granska och tolka filmat material och deras källor ingår i svenskämnet.
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Filmaren Hogir Hirori följer den kurdiskyazidiske familjefadern Mahmud, Ziyad och några andra frivilliga medarbetare från Yazidi Home Center. De har tagit som sin
uppgift att spåra, leta upp och rädda dessa flickor för att
sedan låta dem återförenas med sina familjer. Beväpnade med mobiltelefoner och pistoler beger de sig ut med
bil för att föra ut flickorna, oftast på nattliga tillslag mot
lägret. Till sin hjälp har de kvinnliga infiltratörer, själva
tidigare fångar, som iklädda heltäckande niqab lättare
kan röra sig i lägret utan att väcka misstankar.
Trots rigorösa förberedelser där man via mobil har kontakt med kvinnor i lägret och lokaliserar i vilken sektion
en viss flicka ska befinna sig i, händer det ofta att de
möts av ett tomt tält när de kommer fram. Ibland får
de leta igenom en stor grupp kvinnor och jämföra med
mobilbilder för att hitta den de letar efter. Ibland har de
bara flera år gamla foton att gå efter.
Hemma på gården lever Mahmuds familj ett relativt
lugnt liv. De är också de som stöttar de räddade flickorna och ger dem en trygg plats. Leila, vars familj mördats
av IS, är en av dem.
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Lägren vaktas av kurdiska styrkor men upplopp, sprängningar och våld är ständigt närvarande. Både innanför
och utanför lägret lurar IS och smugglare med ett maffialiknande nätverk fortsätter att handla med kvinnorna.
Trots fara för sina liv fortsätter Mahmud och hans team
oförtrutet sitt uppdrag. De jagas och beskjuts och en
kväll hotar en anlagd brand deras by. De konfronterar
IS-kvinnor som avsäger sig allt ansvar för att ha hållit
kvinnorna fångna. En av de yngsta de lyckas föra ut är
sjuåriga Mitra.
Mahmud besöker även Hasake-fängelset för att hitta ledtrådar till fler försvunna flickor. Där finns 15 000 manliga IS-fångar som sitter, eller ligger, tätt inpå varandra i
stora salar. En av männen, som själv haft en Sabaya, ger
dem värdefull information.
Medan Turkiet anfaller det kurdiska området planeras
för flickornas resa hem till Sinjar. En av dem blir tvungen att lämna bort sin bebis eftersom barnets pappa är en
IS-krigare och släkten hemma inte kan acceptera barnet
som tillhörande familjen. Vid syrisk-irakiska gränsen
återförenas flickorna med sina familjer, medan man
tar med sig nya kvinnliga yazidier som skall infiltrera
lägren. De är själva tidigare fångar. Iklädda niqab beger
de sig in i lägret för att försöka rädda fler yazidiska
medsystrar. ”Tänk att ni är daesh-kvinnor”, uppmanar
Mahmud dem. De försvinner in i folkmassan i lägret.
Nya nätter och nya tillslag följer.

Filmens form och innehåll
Kvinnor i krig
Titta på klipp 1.
Som en följd av anknytningen till IS och kriget i Syrien
domineras Al-Hol-lägret av kvinnliga fångar och deras

barn. Bland dem finns även de som varit deras fångar, till
och med slavar. Sabaya beskriver hur just kvinnor och
flickor blivit måltavlor och handelsvaror. Hur de utsätts för
våld, tvång och sexuella övergrepp både under och efter en
konflikt.
Under skyddet av en niqab beskriver en flicka hur det gick
till när hon fördes bort av IS. Det är fasansfulla övergrepp
som hon utsatts för men hon vill berätta.
• Varför tror ni att man riktar in sig på kvinnorna i krig och
konflikter? Vad vill man demonstrera genom att behandla
dem som handelsvaror? Vad kommer man åt om man har
makten över kvinnorna i ett samhälle?
Filmen utspelar sig efter IS upplösning. Men för kvinnorna finns farorna kvar. Männen har i många fall blivit mer
våldsbenägna och vapen florerar fortfarande. Familjer har
splittrats och för de yazidiska kvinnorna har det inte varit
helt enkelt att återförenas med sina släktingar. Särskilt inte
om de har fått barn med IS-män.
I dagens konflikter och krig drabbas det civila samhället
på ett märkbart sätt när strider inte bara äger rum mellan
beväpnande styrkor. Kvinnor och barn drabbas av våld och
fattigdom på andra sätt än män, som oftast dör på slagfältet. Majoriteten av människorna i lägret är kvinnor.
Kvinnor är också förövare, vilket vi ser i filmen där några
fortfarande visar sig vara hårdföra och hängivna anhängare av idén om en islamisk stat. Kvinnor har också haft
avgörande roller i människohandel, tvångsgifte och misshandel av de yazidiska kvinnorna.
• Hur beskriver de fritagna dessa IS-kvinnors agerande
och attityd gentemot "sina" Sabayas?
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Forskning visar, enligt organisationen Nationellt centrum
för kvinnofrid, att sexuella övergrepp ökar i krig och
väpnade konflikter. Detta har förekommit genom hela
historien men till exempel under det andra världskriget
är det dokumenterat att systematiska våldtäkter var ett
massfenomen.

Räddningsaktion av vardagshjältar
Titta på klipp 2.

Den lilla gruppen som arbetar på det yazidiska centret
driver en envis kamp för att rädda kvinnorna ut ur lägret.
Mahmud och Ziyad leder tillslagen, men många fler är
delaktiga. När de, oftast dramatiska fritagningarna, är
På 1990-talet belystes frågan internationellt efter att det
över förs kvinnorna till Mahmuds gård. Där tas de emot
utbredda användandet av våldtäkter under kriget i Rwanda av resten av hans familj, framför allt kvinnor. De är vare
(1994) och i Bosnien-Hercegovina (1992–95) blivit känt. sig läkare eller psykologer men gör sitt bästa för att ta
Konflikten i Demokratiska republiken Kongo har också
hand om och trösta kvinnorna.
uppmärksammats för förekomsten av sexuellt våld. Och
den berömde chefskirurgen Denis Mukwege fick motta
• Hur bemöts de fritagna av kvinnorna i Mahmuds familj?
Nobels fredspris 2018 för sitt arbete mot sexualiserat våld Hur visar de sin omtanke? Av det vi får se, hur reagerar
som vapen.
de frigivna kvinnorna? Hur märker man att de börjar
känna sig lite mer trygga?
Den internationella brottsmålsdomstolen i Haag har fastställt att våldtäkt och sexuellt våld ska räknas som krigsEn av de fritagna är en liten föräldralös sjuårig flicka som
förbrytelser under väpnade konflikter och som folkmord
bara var något år när hon kidnappades. Det är naturligti fredstid. Trots det är straffriheten för sexuellt våld i
vis omänskligt och hjärtskärande att se att ett barn har
konflikt fortfarande stor – många förövare går fria.
behandlats på detta sätt. Flickan har glömt sitt modersmål
kurdiska, och talar nu bara arabiska, som hon lärt sig i
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325, ett vik- fångenskap.
tigt dokument för att motverka sexuellt våld och sexuellt
utnyttjande i väpnade konflikter. Syftet med resolutionen • Hur försöker kvinnorna ge flickan tillbaka lite av sitt liv
är att stärka kvinnors roll i kris- och konfliktområden. Re- och skapa förtroende?
solutionen slår fast att alla insatser under väpnade konflikter måste ta hänsyn till båda könen.
Mahmuds lille son blir en påminnelse om ett barns vardag
och filmen lyfter fram honom i några scener.
Systematiska våldtäkter används som en strategi för att
demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. De • Hur bidrar han till att flickorna ska må bättre?
yazidiska kvinnornas situation är ett aktuellt exempel på
det.
Mahmud sitter ständigt med sin mobiltelefon, ofta med
dålig täckning, och försöker förmedla läget mellan oroli• Varför tror ni att det sexuella våldet först på senare tid er- ga släktingar, personer i lägret och ibland tillfångatagna
känts som krigsförbrytelse? Vilken laddning finns i denna kvinnor. Med hundratals foton och lite bakgrundsinformakrigshandling?
tion har han skapat en sambandscentral där han, tillsam-
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mans med några andra frivilliga män, försöker kartlägga
kvinnornas resa från kidnappning till läger. Mahmud och
hans medarbetare utsätter sig för livsfarliga situationer.
De riskerar att bli avslöjade, de blir beskjutna och lever
med IS fortfarande som ett hot runt hörnet.
De tejpar upp hundratals bilder på stora papper och när
kameran zoomar in bilderna får vi också ansikten bakom
statistiken.
• Hur upplever ni detta, vilka känslor får ni?
Mahmud själv framstår som väldigt fokuserad och när
en kvinna är räddad börjar han genast förbereda sig för
nästa tillslag.
• Vad driver honom? Hur reagerar han i bilen när han väl
fått ut en av kvinnorna? Hur är stämningen under resan
hem till gården?
Mahmud kan beskrivas som ett slags vardagshjälte i
sin strävan att rädda andra. Men det finns inget riktig
lyckligt slut som i hjältesagorna eller i Hollywoodfilmer
när uppdraget är klart. Vardagens hjältar är kanske något
annat än de vi hör om i påhittade berättelser.
• Hur skulle ni beskriva Mahmud? Vad är egentligen en
hjälte?
Filmen avslutas med text som säger att detta är ett arbete
som fortsätter. Dittills hade 206 kvinnor räddats. Men
det återstår tusentals som fortfarande är kvar i lägret.
Sabaya skildrar en liten period när några kvinnor räddas.
Men trots den nya friheten finns problem och en konkret
verklighet att återvända till.
• Hur ter sig framtiden för dessa kvinnor?

Yazidierna som måltavla
Under inbördeskriget i Syrien reste människor från hela
världen för att ansluta sig till IS och idén om ett islamistiskt kalifat. Även män och kvinnor från Sverige. En av
filmens infiltratörer, en förre detta sabaya, berättar att den
första mannen som våldtog henne var en svensk. Sedan
följde flera män som misshandlade henne.
En grupp som särskilt drabbades av IS våld var den
kurdiska minoriteteten yazidier. Som det berättas i filmen
anser IS att just deras religion är ett allvarligt avsteg från
den hårdföra islamism som de själva förespråkar. Att
tvinga kvinnorna konvertera till islam, frånta dem deras
kultur och språk var en väsentlig strategi från IS sida.
Att som kvinnorna i filmen sedan låta bränna den heltäckande svarta klädseln blir därför en viktig symbolisk
handling
• Ta reda på mer fakta om yazidierna och deras religion. I
vilka länder lever de? Hur ser deras kultur ut?
Sverige är bara ett av många länder som har en anknytning till kvinnor som finns i al Hol-lägret. Några av dessa
IS-kvinnor har ju också kommit tillbaka till Sverige med
sina barn. Sabaya skildrar händelser inifrån al Hol-lägret.
En plats som det rapporterats flitigt ifrån i medierna.
IS-resenärer är också en svensk angelägenhet.
• Ta reda på de senaste nyheterna om dessa kvinnor. Vad
känner ni till om hur svenska medborgare har rest till
Syrien för att ansluta sig till IS? Hur bidrar Sabaya med
nya perspektiv som kanske inte funnits med i nyhetsbevakningen?
Dokumentär med autenticitet och närvaro
Filmen inleds med en svart ruta med atmosfäriska ljud av
hundskall, en tupp som gal och fågelkvitter. Bilden placerar oss sedan på en lantlig gård med torr jord och låga
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träd. En liten pojke stänger en inhägnad. Sedan hör vi
Mahmud ropa hallå i sin mobil. En talande bild för vad
filmen kommer att skildra. Han tar en pistol ur sin garderob och beger sig med en kollega och en kvinnlig infiltratör mot Al hol-lägret. Vi presenteras för en plats där
över 70 000 personer ändå lever något slags vardagsliv
innanför stängslet bland tält och marknadsstånd. Mahmud kommer att göra bilresan hit otaliga gånger. Främst
på natten. Deras bil kommer att jagas och beskjutas och
deras blotta närvaro i lägret är en livsfara i sig.
De nattliga turerna till och inne i lägret genom mörker
har nästan formen av en thriller. En typ av dramatik man
bygger upp spänning med i fiktiva filmer. Här är det
på riktigt. Som en motpol till det dramatiska står skildringen från gården med vardagens monotona lunk med
matlagning, tvätt och fårskötsel. Men också vedermödor
när husen svämmar över efter häftiga skyfall eller när IS
startar bränder i odlingarna precis bredvid gården. Det
är inte bara hotfullt, det är också deras försörjning som
hotas.
Filmen arbetar med kontrasten mellan dessa två spelplatser. Lägret och hemmet.
• Hur skapas filmens dramatik? Hur påverkar stämningarna i de olika miljöerna varandra?
Själva filmandet i sig skapade också en farlig situation.
Hogir Hirori håller själv i den enda kameran för att
undvika den uppmärksamhet ett stort filmteam skulle
ge upphov till. Ibland betraktas omgivningen genom
en niqab vilket ger en känsla av att titta i smyg genom
en slöja. Ibland kan det vara svårt att orientera sig som
åskådare under nattliga bilfärder då endast billyktor
visar vägen. Eller vid tillslagen med ficklampor där
kameran sveper sökande i virrvarret bland tälten för att
identifiera en eventuell kvinna att rädda.
• Vad ger känslan av smygfilmande för extra dimension

till filmens dramatik? Hur medveten är man om vem
som håller i kameran? Kan en kameras närvaro i sin
tur påverka vad som händer? Vems perspektiv är det vi
egentligen ser?
Dokumentärfilmens svåra balansgång
Dokumentärfilmsgenren är lika gammal som den rörliga
bilden. När en filmare sätter upp sin kamera och väljer ut
ett objekt att filma blir det mer eller mindre ett dokumentärt stycke film. I filmens barndom var publiken inte lika
van vid att se rörliga bilder. Nu är vi översköljda av film
i olika längd, med vilt skiftande motiv och med olika
tekniker. Att filma har blivit något de flesta kan göra och
samtidigt har suget efter verklighetsskildringar ökat.
Inför en dokumentärfilm finns förväntningar på just denna verklighet. Däremot kan man aldrig kalla en skildring
objektiv. Även en dokumentär är en konstruerad berättelse, eftersom varje situation och kamerainställning innebär ett val från filmaren. En synvinkel, ett perspektiv och
värderingar kring det som berättas. Som modern publik
har vi en viss förförståelse och förmåga att tolka dokumentära bilder. Och hur en dokumentär landar och tolkas
beror också på vår egen förförståelse och kunskap.
Sabayas regissör Hogir Hirori intar en observerande
hållning med sin kamera. Med en dokumentär metod
som ofta benämns som "flugan på väggen"-metoden.
Kameran blir en osynlig betraktare av skeenden. Men
det är slutligen ändå genom filmaren själv som vi också
ser denna specifika värld. Med kamera, klipp och val av
bilder styrs vår perception.
”Jag har velat skapa en känsla av här och nu”, har regissören sagt i en intervju. Där finns ingen berättarröst,
dramatiserande musik eller kommenterande intervjuer
med experter. Vilket annars är vanliga grepp inom dokumentärfilmen.
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Hirori går väldigt nära med kameran, men väjer också
när det finns en risk att bli för närgången. Som när en
kvinna som just kommit till lägret uppmanas att ta av
sin niqab. Han filmar genom ett fönster, men låter bli att
filma just det ögonblicket.
Även om filmaren visar de inblandade personerna
respekt och håller ett visst avstånd vill han samtidigt
komma dem nära och skapa en autenticitet som kan
fängsla åskådare och inge känslan av att få tillgång
till något unikt. Balansgången ligger i det känsliga att
skildra dessa kvinnor som uppenbart är traumatiserade,
rädda och sköra. Ett av offren är en liten sjuårig flicka
som glömt sitt språk och knappast minns något förutom
fångenskapen.
Efter filmens premiär har det förekommit anklagelser
om att några av de inblandade inte gett sitt samtycke till
skildringen, eller inte förstått villkoren för den film de
skrivit under att medverka i. Detta skrevs om i bland annat amerikanska New York Times. Regissören å sin sida
hävdar att han fått alla de medverkandes godkännande,
samt suddat bilder för att anonymisera de som inte har
velat framträda. Han har dessutom sökt upp kvinnorna
efteråt för att underrätta sig om vad som egentligen hänt
och uppfattat det som att kvinnorna inte alls tar avstånd
på det sätt kritiken påstår. Leilah i filmen skulle ha
närvarat när filmen visades vid Stockholm Film Festival
men nekades visum.
”Men nu vill hon visa filmen i sin hemstad Duhok så att
alla hon känner kan se den”, berättar Horiri i en intervju
i Dagens Nyheter.
Några av flickorna berättar i skydd av niqab. Det kan
bidra till att de själva känner sig mer trygga, men också
göra dem mer anonyma.
• Vilken skillnad blir det för oss som publik om vi ser
deras ansikten när de berättar sin historia?
Dokumentärfilmen som genre har flera inneboende

dilemman som Sabaya blir en påminnelse om.
• Hur hanterar man moraliskt och etiskt personer som
befinner i en så utsatt situation som kvinnorna och flickorna i filmen? Finns det ögonblick i filmen som man kan
uppleva som integritetskränkande? Hur balanserar man
att ge en trovärdig bild med att behålla respekten för de
som skildras?
Sabaya är den tredje filmen i Hogir Hiroris trilogi som
började med dokumentären Flickan som räddade mitt
liv från 2016, som handlar om hans möte med elvaåriga
Souad från irakiska Kurdistan som indirekt räddade hans
liv. Den följdes upp av
The Deminer (2017) om en dödsföraktande kurdisk
officer i den irakiska armén som desarmerar minor.
Hirori har velat uppmärksamma situationer och engagera
världen med sina filmer. ”Jag trodde jag kunde förhindra ett folkmord med min kamera”, har han sagt, men
fortsätter med att säga att han hade alldeles för höga förväntningar (DN). Faktum är dock att hans filmer fått stor
internationell uppmärksamhet, och säkerligen bidragit
till att uppmärksamma fler perspektiv i Syrienkonflikten.
Sabaya vann bland annat pris för bästa regi på Sundancefestivalen.
Prisbelönade och Guldbaggebelönade Sabaya har ett
viktigt budskap och ger publiken inblick i en värld som
är främmande för de flesta.
• Hur väger man ambitionen att vilja nå världen med ett
viktigt budskap med risken att lämna ut personerna man
vill berätta om?
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Hogir Hiroroas första filmer i trilogin:
Flickan som räddade mitt liv (Folkets Bio, 2016)
The Deminer (Folkets Bio, 2017)
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Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
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