
DE GJORDE DET INTE lätt för sig, Georg Göt-
mark och David Herdies, när de skapade
Citizen Oketch. De håller sig borta från Afri-
kaföreställningarnas välbekanta motorvägar.
Inget exekverande i lidande. Våldsscenerna
samlar damm i filmskaparnas arkiv. I stället
rör sig Citizen Oketch, stillsamt, på kanten
av det accepterade samhällets framrus.

Ändå drivs jag oemotståndligt förutsäg-
bart mot att definiera Citizen/George
Oketch utifrån hans och hans familjs hiv-
smitta, fattigdom, stamproblematik; annor-
lundahet. Ett seglivat motstånd gör det svårt
för mig att se den här filmen för vad den vill
vara: en berättelse om en man och hans var-
dag, som råkar utspela sig i Kibera, slumför-
orten till Kenyas huvudstad Nairobi.

KAN PRODUKTIONSBOLAGET Eyeworks hjälpa
till att förklara min tvångstolkning av
Oketch? Deras serie Den stora resan under-
håller ju som bekant SVT:s tittare sedan i
tisdags. Tre svenska familjer åker till varsitt
av jordens fattiga hörn för ett ”storslaget
äventyr långt ifrån inrutade liv med skola,
jobb och godis framför tv:n,” som SVT skri-
ver. När Eyeworks producerade Den stora
resan för spansk tv (med titeln ”Vilse i stam-
men”) använde de sig av San, en stam i
Namibia. Men Sanfolkets primitivitet var
tvungen att piffas upp, avmoderniseras. De
flyttades från sina hem med plåttak till ler-
hyddor 70 mil bort, enligt tidningen The
Namibian. Jeans och loggor åkte av, traditio-
nella kläder på. Så. Nu kan kameran rulla.
Stereotypen dunkas in. Svenskarna kan beri-
ka sina inre liv, ifrågasätta sina inrutningar,
drömma om naturlig spontanitet.

Det är lätt att raljera över Den stora resan.
Men den säger mycket om vårt behov av att
spegla oss gentemot fattigdom och primiti-
vitet, helst paketerad som Afrika. Bilderna av
den kontinenten sitter i hjärtat på den väster-
ländska självbilden. Samtidigt: Den som

säger Afrika kan få backning (”det är faktiskt
en kontinent!”) och många av de mest uppen-
bara stereotyperna ifrågasätts och försvinner
från marknadsföring och media. Bilden av
fattigdom, och Afrika, förändras, fragmenti-
seras. Och det är en modernare variant av det
koloniala ögat som Georg Götmark och
David Herdies söker undvika. De pratar inte
om Den stora resan, spjärnar i stället mot
Darwins mardröm, Hubert Saupers hyllade
dokumentär från 2004 om hur europeisk
girighet förstör Afrika. 

– Det är en jättebra film, säger David
Herdies. Afrikanerna blir offer för våra hem-
ska strukturer. Det är på ett sätt sant. Men
alla är också med och påverkar sin vardag
och gör det man kan för att förändra och
skapa de bästa möjliga förutsättningarna.

Precis som här. Och det är jävligt sällan man
får se det.

I DARWINS MARDRÖM är dramaturgin natt-
svart. Vi (Nord) underblåser regionens kon-
flikter genom att flyga vapen till Tanzania.
Flygplanet återvänder sedan till Europa las-
tat med fisk medan tanzanierna svälter.
Misären skapar limsniffande, prostitution
som sprider hiv, död. Atmosfären är som en
afrikansk desperat fattigdoms-skruv på Twin
Peaks. Flera tanzanier kommer till tals i fil-
men, och får berätta om sina trånga val.
Men för Götmark och Herdies blir Darwins

mardröm ändå en del av stormvågen –
Afrika-fattigdom-misär-död – som slagit
över oss i hundratals år. På senare tid upp-
daterad med ”lidande och död på grund av
oss” som i Darwins mardröm, The Constant
Gardener (vi använder afrikaner för forsk-
ningsexperiment och låter dem dö i bot-
ningsbara sjukdomar) och Hotel Rwanda (vi
lät afrikanerna döda varandra).

Mot världens djupt insjunkna koloniala
föreställningar står 58 minuter lågmäld film
om en medelålders lågmäld man. George
Oketch har för sin slumförort helt vanliga
problem: han, frun Esther och ett av deras

fyra barn har hiv (de får bromsmediciner),
han ligger ständigt efter med hemgiften till
sina svärföräldrar, vilket enligt Oketch gör
att de skulle kunna ta hans fru och barn ifrån
honom, han behöver ett jobb så att de kan få
ett något större, mer värdigt hem.

Gnissel med svärföräldrar, jobbsökande,
sjukdomar och mediciner. Glädje, sorg, kär-
lek; vardag. Det är så de vill att man ska se
deras film.

Det är svårt. 

GEORG GÖTMARK OCH David Herdies har själ-
va kämpat för att inte falla i gropar under de

Afrikansk vardag
Väst bild av Afrika är mångtydig men schablonmässig; en
romantiserad, skuldbelagd bild av en kontinent i fattig-
dom, drabbad av hiv. Filmarna Georg Götmark och David
Herdies ville i Citizen Oketch, inspelad i Nairobi, Kenya,
som har svensk premiär i veckan, visa vardagsbilder
utifrån ett annat perspektiv, afrikanens eget.
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Med Citizen Oketch vill filmarna Georg Götmark och David Herdies förändra västvärldens bild av     
fattigdom och död. Som en motbild fokuseras det på vardagen i en slumförort i Kenya.

”I början filmade vi alltid
taggtråd i förgrunden, med
skärpeförflyttning till slum-
men. I slutet filmade vi
blommor i förgrunden.”
David Herdies, dokumentärfilmare.

Porrigt efterspel
Det är premiär för den omdebatte-
rade feministiska porrfilmssamling-
en Dirty Diaries

YK

Tomrum hos Moore
”Fuck Capitalism!” minns jag att
Zentropas filmproducent Peter Aal-
beck-Jensen

Michael
Moores Capitalism. 
A Love story

mycket pengar
när de anställda dör! 
Moores film ställer vik-
tiga frågor, men filmen
är alltför underhål-
lande för sitt eget

bästa. Var finns det utrymme för
engagerade, aktiva medborgare?
Den frågan ställs inte i filmen.

INGELA BROVIK

Michael Moore stör igen.
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två och ett halvt år de gjorde flera besök hos
familjen Oketch.

– I början när vi kom till Kibera tyckte vi
kanske mest synd om dem. Vi var ganska
chockade. Även om vi har rest en del så var
det här fem resor värre än vad jag någonsin
sett, säger Götmark.

De fascinerades av osannolikt snuskiga
toaletter och sophögar. Men till slut krav-
lade de upp från skiten och fokuserade på
hur människorna i Kibera hanterade situa-
tionen.

– I början filmade vi alltid taggtråd i
förgrunden, med skärpeförflyttning till

slummen, säger Herdies. I slutet filmade
vi blommor i förgrunden. Och det var
någonstans dit vi ville, att se att alla är
människor, att se bortom de där fasa-
derna.

Filmen förs framåt av Oketchs ord och
hans möten med vänner och familj. Film-
teamet syns inte, hörs inte. Filmen rym-
mer inga förklarande texter. Berättelsen
ramas istället in av ”Big Toto”, radiopra-
tare på Koch FM, kanalen som sprider bud-
skap i slummen och i filmen: ”Utbilda er,
gå och rösta, kräv era rättigheter, det är
nya tider!” 

Det blir förvirrande. Vad är relationen
mellan ”Big Toto” och Oketch? Enda gång-
en de möts är när Oketch gästar Koch FM
för att berätta sin historia som hiv-överle-
vare. Det är en stark scen. Oketch berättar
att hiv gett honom en mening med livet, att
sprida kunskap och inspiration: ”Jag kan
säga att det inte innebär att livet tar slut.
Livet tar slut när man själv vill.”

Men jag kan inte låta bli att undra. Är
detta första gången någon ”kommer ut”
som hiv-positiv i Kenya? Eller har Koch
FM folk som Oketch på besök varje
vecka?

FILMENS AVSAKNAD AV förklaringar har förde-
lar. Som att förvirringar, oklarheter och
överraskningar som Götmark och Herdies
stötte på oborstat förmedlas vidare till oss.
När Oketch äntligen har skrapat ihop till
sin hemgift, fyra getter, och familjen åker
till svärföräldrarna för att leverera, festa och
äntligen ha friköpt sin familj brister svärfar
ut: ”Nu återstår bara fyra kor, två hinkar
honung och 15 kilo socker!” Den vändning-
en förvånade mig lika mycket som den för-
vånade Götmark och Herdies när det
hände.

Citizen Oketchs bästa scen är den sista.
Det blir inte vardagligare än när hela små-
barnsfamiljen ska gå och lägga sig, ändå är
det oförklarligt kärleksfullt. De hjälps åt att
förvandla hemmet från vardagsrum till sov-
rum. Traslakan läggs på madrassbitar, sex
personer på två små bäddar. ”Okej, sov nu”,
säger George. ”Sov på din plats. Lägg pen-
nan där och sov sedan”, säger han till den
yngste. ”Här?” ”Mhm,” säger George. ”Dra
på dig täcket”.

kulturen@arbetaren.se

Citizen Okesh visas med seminarier på Bio Rio,

Hornstulls strand 3 i Stockholm. 
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DET SÄGS ATT en regissör som vill ha ett
helvete ska plocka in ett barn eller ett
djur i sin film. Det kan nog stämma om
man vill att det ska gå snabbt, om fil-
men inte ska lyssna vare sig inåt eller
utåt och publiken enbart ska känna
igen de vanligaste klyschorna. Men det
finns ett annat sätt.

Beverly Hills 90210 var en älskad tv-
såpa om ett gäng övre medelklassung-
domar i femtonårsåldern i Los Angeles.
Det var den snälla, den stygga, den
olyckliga, den busiga etcetera. Barnkol-
lektivets behov av de olika karaktä-
rerna styrde upp varje individ så att det
inte blev någon personlighet kvar, tem-
pot och de enkla karaktärerna som

skulle kilas in i varandra var allt. Sedan
kom mängden av snyftande eller kluri-
ga barnroller, ur en och samma barn-
skådespelarskola som skulle kilas in i
hjärteknipande men lättsmälta histori-
er. De små ”skådespelarna” uppförde
sig exemplariskt, uttalade sina repliker
med all den finess som en charmig
liten narr i utkanten av en dramatisk
scen kan åstadkomma, den ena var den
andra lik. De gör de fortfarande. Och
de sitter i soffor och går på premiärer
och pratar som små robotar om sina
roller och filmer. ”Charmen” i detta har
nu gått vidare till de vuxna skådespe-
larna, som också blivit slagfärdiga
replikmaskiner; kanske var det Taranti-
nos rappa manus, kanske Nora
Ephrons; men det är inte ofta jag
upplever en dialog i en amerikansk
film som äkta. 

DET SÄGS ATT australiensiska skådespe-
lare är eftersöka i Hollywood – de går i
teaterskola och sliter på scen innan de
hamnar på vita duken. Svenskarna,
med samma bakgrund, blir också allt

fler. Och engelsmännen och skottarna
och fransmännen. Amerikanerna beun-
drar Ingmar Bergman, men Bergman
säljer inte biobiljetter, det gör däremot
kärlekskomedier med fnurra på tråden
och action i rymden, alltid med en liten
tjej eller kille som säger sanningar om
oss människor. En söt liten tjej. Eller
tuff liten kille.

Två svenska filmer, Flickan och Man
tänker sitt, har nyligen haft svensk
premiär. Ingen av dem skulle ha minsta
chans att spelas in i Hollywood. Huvud-
rollerna spelas av barn men de är var-
ken näpna eller slagfärdiga. De tänker
sitt och får så gärna göra det. 

Lasse Hallström blev stor stjärna i
USA efter filmatiseringen av Reidar
Jönssons Mitt liv som hund men hans
senare filmer är så tydligt uppstyrda i
mallen. Magin, som kom ur att låta
saker ta tid, att lyssna och verkligen se,
ur engagemanget, dog. Också Tomas
Alfredsons filmatisering av John Ajvide
Lindqvists Låt den rätte komma in har
kvaliteter som går långt utöver stan-
dardregin, och det attraherar faktiskt
publik och filmarbetare i USA-film,
men regissören tackar nej till karriär i
Hollywood, tack och lov.

NU HAR VI i två debutfilmer verkligen
chansen att möta skildringar av barns
världar, utan kladdet och sockret. Hittills
har jag inte sett huvudrollsinnehavarna
i tv-soffor eller på bilder från galapremi-
ärer, uttalande sig om det ena eller det
andra. Man kan inte annat än hoppas
att regissörerna, och inte minst de unga
skådespelarna besparas instöpningen i
kassamallen. Spåren förskräcker, vuxna
som delat med sig av erfarenheterna av
älskade filmatiseringar av Astrid Lind-
gren-böcker, barn som tagit emot priser
i Berlin och på Oscarsgalor har vittnat
om en väldigt okänslig vuxenvärld –
som äter barn.

”De sitter i soffor och går
på premiärer och pratar
som små robotar om sina
roller och filmer.”

Duktigt barnarbete

KRÖNIKA

Josephine Askegård
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Ut i skogen och plocka

kantareller. De små gula

rackarna kan alla känna

igen. Och sedan hem och laga paj.
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     Afrika som en kontinent präglad av sjukdom,

FILM

”Josef Stalin förtalad”
I Moskva pågår rättsförhandlingar
i ett förtalsmål mot tidningen
Novaja gazeta. Tidningen har haft
artiklar om Josef Stalin och son-
sonen Jevgenij Dzjugasjvili anser
att man svärtar ner familjens över-
huvud och kräver motsvarande
2,13 miljoner kronor i skadestånd
från tidningen och 112 000 kronor
från den reporter som skrev att
Stalin personligen skrev under

politbyråns order om massmord.
Ryska människorättsorganisationer
har uppmärksammat en smygande
popularisering av Stalin, bland
annat har hyllningstexter satts upp
på en tunnelbanestation i Moskva
och TT berättar att ryska lärar-
manualer nyligen beskrivit dikta-
torn Stalin som en effektiv ledare
vilken bedrev rationellt arbete för
att modernisera Sovjetunionen. 

Novaja Gazeta betraktas som
”frispråkig” och en stor delägare

är Sovjetunionens siste ledare och
ordförande i Rysslands socialdemo-
kratiska parti, Michail Gorbatjov.
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Arbetarfototävling
Den som har bilder från Lagena,
Åre, Josefina, Hamnfyran eller
någon annan facklig konflikt har
möjlighet att delta i tävlingen om
årets bästa fackliga bild. För andra
året i rad arrangeras tävlingen
Labour Photo of the Year där arbe-

tarfotografer runt om i världen
uppmanas att delta för att berätta
om ”våra strider genom bilder”.

Tre domare väljer finalisterna,
och sedan kommer medlemmarna
på Labourstart.org:s mejllista att
kora segrarbilden som därefter
publiceras på hemsidan. Sista datum
för tävlande att publicera bidrag på
Flickr.com är den 30 september, och
den som har frågor kan vända sig
till canada@labourstart.org.
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