
MAN FÖDS INTE TILL TERRORIST. 
MAN BLIR DET. 



Nabil Ayouch (Ali Zaoua m fl) är tillbaka med 
ytterligare en brutal skildring av det marockanska samhället. 
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I ROLLERNA
Abdelhakim Rachide Yachine
Abdelilah Rachid Hamid
Hamza Souidek Nabil
Ahmen El Idrissi Amrani Fouad

Yachine och Hamid är bröder och lever i ett av 
Casablancas fattigaste områden, härjat av sociala 
orättvisor. Livets skola är tuff; här förvandlas fotbolls-
matcherna till slagsmål med dödlig utgång och bröllop
till fylleslag, de två brödernas uppväxt kantas av 
motgångar. När den äldre brodern en dag grips av 
polisen och sätts i fängelse ser det till en början ut att
bli räddningen för Yachine men Hamid återvänder och
allt går snabbt utför…



Filmen bygger på verkliga händelser i Casablanca 2003 
då en serie självmordsbombningar inträffade. 
Totalt dog 41 människor i den dödligaste 
terroristattacken i Marockos historia.
Platsen för självmordsbombningarna, Sidi Moumen var ett område som 
NABIL AYOUCH var bekant med genom att hans tidigare film Ali Zaoua är
inspelad där och han mindes det som en fredlig plats med öppna människor.
Att de våldsamma självmordsbombningarna skulle äga rum just där kom som
en chock inte bara för honom utan för hela Marocko. Den allmänna 
uppfattningen var att terrordåd begås av tränade terrorister från Afghanistan
eller Irak, inte av några unga killar som knappt har varit utanför sin förort.  
Fjorton unga killar i tjugoårsåldern som spränger sig i luften.

”Jag kände att jag måste göra något, säger Ayouch.
Tyvärr gjorde jag helt fel.” Nabil Ayouch tog en kamera och
åkte iväg för att intervjua offren. Han talade med de över-
levande och familjerna och satte ihop en 16-minuters kort-
film. Efteråt insåg han att han inte på långa vägar fått med
hela bilden. 

”Det tog mig nästan fyra år innan jag verkligen
insåg att min roll som filmregissör inte är densamma som
journalistens, säger han. Vi ska inte rapportera utan istället
ta ett steg tillbaka från händelserna och hitta ett eget sätt att
skildra händelser. Jag behövde också tid att förstå min egen
frustration och det finns offer på båda sidor.”

Nabil Ayouch reste tillbaka till Sidi Moumen och gjorde ett
närmast antropologiskt researcharbete. Han träffade repre-
sentanter för de många organisationer som bildats i området
till följd av bombningarna. Slutligen köpte han rättigheterna
till en roman, Les etoiles de Sidi Moumen av Mahi Binedine
som fick ligga till grund för filmens berättelse.

RACHID JALIL var en av självmordsbombarna den 
16 maj 2003. Han överlevde bombningen och sitter nu i 
Kenitrafängelset i Marocko.

Rachid är ett av åtta barn. När han var liten arbetade 
pappan i ett stenbrott och kunde försörja familjen. 
Men när pappan blev sjuk förlorade han jobbet och 
pojkarna i familjen fick sluta skolan och börja arbeta. 
Rachid fick jobb som svetsarlärling och började även arbeta
som snickare. Allt gick ganska bra. Men år 2000 hamnade
han i fängelse. Han åkte fast när han tillsammans med några
kompisar tjuvkopplade elektriciteten som varit avstängd i
hela byn och ingenting fungerade. 2002 blev Rachid isla-
mist. Han hade träffat några unga män och från att ha bett
någon gång om dagen övergick han till att be fem gånger
om dagen i moskén. Men det var händelserna den 11 
september, 2011 och invasionen av Afghanistan som 
övertygade honom att ta sin religion på verkligt allvar. 
Rachid betonar att ingen tvingat honom till något.

Att han ingick i en grupp med gemensamma planer var
något han förstod långt senare. För honom var det bara en
grupp vänner som träffades, lyssnade på musik, läste religiös
litteratur, tittade på videofilmer och odlade skägg.
Rachid visste väldigt lite om vad som var på gång och han
hölls lite utanför den innersta gruppen. Han fick veta att de
skulle ha ett möte mitt i natten. Stämningen var spänd, men
det var inte förrän han fick se bomberna som han förstod
vad som pågick. När Rachid uttryckte tvivel och ville dra
sig ur uppmanades han att gå hem. Men han insåg att han
ändå aldrig skulle kunna gå fri. Han följde med men tänkte
sticka därifrån så fort det gick.

Efter den första smällen släppte Rachid väskan med bomben
och sprang därifrån. Han berättade allt för sina föräldrar och
strax därefter kom polisen. Från fängelset där han sitter med
dödsstraff  säger Rachid att han är emot att döda muslimer
men anser det sin plikt att försvara islam. Skulle han döda
judar om det var för att försvara islam? ”Det var ju just för
att jag inte vill döda som jag inte ville delta i självmords-
bombningarna” säger Rachid.

EN FILM AV NABIL AYOUCH


