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LÄKER TIDEN ALLA SÅR?



I Grbavica, Sarajevo håller livet på att byggas 
upp efter kriget i det forna Jugoslavien. Här lever 
Esma med sin 12-åriga dotter Sara. Som barn 
till en krigshjälte åtnjuter Sara vissa förmåner, 
till exempel reducerad avgift på den förestående 
skolresan. Men det är någonting som inte stäm-
mer. Esma vägrar att ge Sara det intyg som hon 
behöver som bevis för pappans krigsinsatser. 
Istället jobbar hon extra hela nätterna för att få 
ihop till avgiften. Sara konfronterar till slut sin 
mamma och Esma kan inte längre hålla tillbaka 
sanningen.

Grbavica ligger precis mittemot regissören 
Jasmila Zbanics bostad. Under kriget var om-
rådet ockuperat av den serbiska armén och 
användes som tortyrläger. När man går igenom 
Grbavica idag är det ett vanligt bostadsområde, 
med butiker, barn och hundar. Men det finns nå-
got annat också. En osynlig närvaro, en märklig 
känsla av att här har det hänt något fruktansvärt.
 – Grbavica är ett microkosmos, säger Jas-
mila Zabnic. En värld där hjältar som Esma hör 
hemma. 
 Grbavica betyder ”kvinna med puckel” . Det 
är svårt att uttala, men just därför tycker Jas-
mila Zbanic att det passar så bra.
 – De här otympliga bokstäverna är en bra ljud-
illustration till Esmas liv, säger regissören.

När kriget bröt ut var Jasmilas reaktion mest 
en av lättnad över att matteprovet blev inställt. 
Hon var i en ålder där hennes tankar cirkulerade 
mycket runt sex och kärlek. Men 1992 vaknade 
hon upp till verkligheten.
 – Jag såg att jag befann mig i ett krig där sex 
var en del av krigsstrategin, att förödmjuka kvin-
nor var ett led i att utplåna en hel etnisk grupp. 

 20 000 kvinnor blev systematiskt våldtagna 
under kriget i Bosnien. Jasmila bodde bara 100 
meter från fronten och var hela tiden livrädd.
 – Jag blev besatt av våldtäkt och dess kon-
sekenser, säger hon. Jag läste och följde allt 
som rörde ämnet. Jag vet fortfarande inte varför 
jag kände så starkt. Men när jag själv fick barn 
överrumplades jag av en störtflod av känslor. 
Jag började fundera över hur det skulle kännas 
att föda ett barn som var avlat i hat. Då, mellan 
amningarna, visste jag vad jag ville berätta med 
min film.

Under ett till synes helt vanligt vardagsliv finns 
en vulkan som kan explodera när som helst. Det 
är den känslan som Jasmila hoppas att filmen 
förmedlar.
 – En gång, när en mycket när vän just dött, 
stod jag och borstade tänderna, berättar hon. 
Det kändes konstigt att allting var precis som 
vanligt, som om igår aldrig hade funnits. Mitt 
personliga lidande får inte bladen att falla från 
träden.
 Precis så ser Esmas verklighet ut. Hennes 
tragedi får inte jorden att sluta snurra. Livet 
fortsätter, hon gör en smörgås till sin dotter, 
skrattar och skämtar, stryker sina kläder, åker 
buss...
 Berättelsen om Esma och Sara är sorglig, 
men rymmer samtigt en optimism, en tro på 
försoning. Men Jasmila Zabnic menar att först 
måste förbrytarna visa ånger. Sedan kanske 
offren kan förlåta.
 – Ett problem i Bosnien Herzegovina idag är 
att det finns ingen utbredd känsla av ånger. Över 
100 000 människor dödades och över en miljon 
förvisade- men det finns ingen offentlig ånger. 
Å andra sidan finns inte heller något behov av 
hämnd. Esma tänker vare sig på förlåtelse eller 
hämnd. Sara är ett offer, men också en ständig 
påminnelse om ett brott. Vår framtid bygger på 
ett erkännande bägge komponenter, de finns 
inom oss och är en del av oss.

REGISSÖREN JASMILA ZBANIC
Född 1974 i Sarajevo. Innan hon började göra 
film arbetade hon som dockspelare och clown. 
Började göra film 1997 då hon grundade orga-
nisationen ”Deblokada” där hon producerade, 
skrev och regisserade dokumentär- och kort-
film. Hennes kortfilmer har uppmärksammats på 
internationella filmfestivaler. BIRTHDAY handlar 
om två unga flickors vägval, en bosnisk och en 
kroatisk. RED RUBBER BOOTS följer bosninska 
mödrar som letar efter sina barn. IMAGES FROM 
THE CORNER skildrar en ung kvinna som ska-
dats under kriget och som i sin smärta iaktar en 
utländsk fotograf som tar bilder på henne.
GRBAVICA är Jasmila Zbanics spelfilmsdebut.

SKÅDESPELARNA
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Internationellt känd för sina roller i Emir Kusto-
ricas filmer, NÄR PAPPA VAR BORTA, UNDER-
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LUNA MIJOVIC (Sara)
Född 1991 i Sarajevo, gör här sin debut som 
skådespelare.
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