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Abbas har flytt kriget i Centralafrikanska Republiken tillsammans med sina två barn. De bor nu i Frankrike och i väntan 
på politisk asyl arbetar Abbas på en matmarknad. Trots ovissheten om framtiden infinner sig en vardag för barnen och 
Abbas inleder en kärleksrelation med Carole. Tillsammans med henne får de ett hem men en dag knackar polisen på.

Mahamat-Saleh Haroun är en filmregissör från Tchad, bosatt i 
Frankrike sedan många år. Hans filmskapande har fram till nu 
fokuserat på att berätta om Afrika med filmer som En man som 
skriker och Mimi och Grigris.
 Med En säsong i Frankrike kände han att det var dags att 
skildra livet i exil och att visa ansikten som annars inte syns i film-
utbudet.
 – Hösten 2014 satte en asylsökande från Tchad sig själv i 
brand som en reaktion på en avslagen asylansökan. Han blev all-
varligt skadad men han överlevde. Det blev uppmärksammat och 
det är ofta den dramatiska och spektakulära sidan av flyktingars 
situation som hamnar i media, säger Mahamat-Saleh Haroun.
 När människor på flykt kommer till ett nytt land hamnar de i 
en utdragen process i väntan på besked om de får stanna eller 
inte. Under tiden etableras ett vardagsliv med arbete och skola, 
grannar och arbetskamrater. Blir det sedan avslag tvingas man 
till ett andra uppbrott som blir en fruktansvärd smäll. Det är i den 
situationen som människor fattar beslutet att gömma sig undan 
myndigheterna.
 

I ROLLERNA
Abbas.................................................................... Eriq Ebouaney
Carole ............................................................. Sandrine Bonnaire
Asma ..........................................................................Aalayna Lys
Yacine .....................................................Ibrahim Burama Darboe
Étienne .........................................................................Bibi Tanga
Martine ..................................................................Léonie Simaga
Régine .................................................................... Régine Conas
Thamma ................................................Khampa Thammavongsa

Huvudpersonen Abbas har flytt från Centralafrikanska Republi-
ken och inte från Tchad som kanske hade känts självklart. 
 – Jag valde det för att det är ett land med starka band till 
Frankrike, förklarar Haroun. Ett land som i princip är uppfunnet av 
Frankrike, som gett det dess namn, gränser, valuta och ett språk. 

Abbas är lärare i franska och för honom är Frankrike som ett 
andra hemland. Därför blir det extra hårt för honom att inte få 
vara kvar i landet.
 – Språk skapar väldigt starka band mellan människor, starkare 
än hudfärg, menar Haroun.

Idag talas det mycket om flyktingar från Syrien. Men bara i Tchad 
finns omkring 400 000 flyktingar från Centralafrikanska Republi-
ken som har flytt från obeskrivligt våld. 
 – Jag har varit i flyktinglägren, säger Haroun. Ingen flyr från sitt 
land med ett leende på läpparna.
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