
Folkets Bio presenterar

             Mooladé-fristaden

en film av Sembene Ousmane 



Moolaadè- fristaden

”Kvinnlig könsstympning utövas idag i 38 av 54 afrikanska länder. Oavsett metod 
handlar det undantagslöst om övergrepp på kvinnor. Jag tillägnar Moolaadé till 
mödrarna, kvinnorna som kämpar för att upphäva denna förhatliga rest från svunna 
tider.” Sembene Ousmane

En färgstark och vardagsnära skildring av livet i en liten afrikansk by och vad 
som händer när kvinnorna reser sig mot den könsstympning som de fortfarande 
utsätts för i de flesta afrikanska länder.
Sex unga flickor står på tur, men bestämmer sig för att fly. Två av dem ger sig 
iväg till staden, för att aldrig återvända. De andra fyra lyckas hitta skydd hos 
Collé, en kvinna som kan konsten att lägga en besvärjelse. 
Efter att själv ha gått igenom en plågsam könsstympning och förlorat två barn 
vid födseln, bestämmer sig Collé att det är nog. Hon tillåter inte att hennes egen 
dotter utsätts, och gör sitt hem till en fristad för de unga flickor som försöker fly 
från den barbariska tortyr som kallas ”rening”.
Collé lägger en skyddsbesvärjelse kring sitt hus, en ”moolaade” som bara hon 
kan bryta. Ingen kan nu kliva över det rep som hon spänt runt sin gård.
Byrådet konfererar och bestämmer sig för att kvinnornas revolt kommer från 
farlig påverkan från omvärlden varpå ett påbud utfärdas  att alla byns 
radioapparater ska brännas. 
Men allting ställs på ända när byns stolta son återvänder från Paris, fullastad 
med TV-apparater och en modernare livssyn...

Regissören
Sembene Ousmane (Ousmane är förnamnet) född 1923 i Senegal, var son till en 
fiskare, var mer eller mindre självlärd, med en stark kärlek till böcker- och film. 
När han inkallades till militärtjänst av den franska kolonialmakten, flydde han till 
Frankrike, där han  bland annat försörjde sig som mekaniker, hamnarbetare och 
murare. Mot mitten av 50-talet började han förverkliga sin stora passion, att 
skriva, och hann ge ut två romaner innan han började intressera sig för filmen. 
Vid 38 års ålder studerade han film på Gorki-institutet i Moskva och 1962 gjorde 
han sin första kortfilm, BOROM SARET. Som första svarta afrikanska regissör 
långfilmsdebuterade han 1966 med  LA NOIRE DE…. 1999 kom FAAT KINÉ, första 
filmen i triptyken som han kallar HJÄLTINNOR I VARDAGEN. MOOLAADÉ är den 
andra filmen i serien och del tre, LA CONFRÉRIE DES RATS är under produktion.
Sembene Ousmane brukar kallas för den afrikanska filmens fader. MOOLADÉ är 
hans sextonde film.
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