
DEN KALLA SOMMAREN
I den här filmen berättar läraren Dragan Slipicevic sin historia. När han var 
13 år gammal bröt kriget ut i hans hemstad Mostar, som idag ligger i 
Bosnien-Hercegovina. Vi får höra om hur det är att vara ett lekande barn 
mitt i krig, hur skräck kan bli vardag och hur det känns att vara på flykt. 

DISKUSSIONSFRÅGOR:
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter att 
göra?

2. Vilka likheter och skillnader kan du se mellan de som tvingades fly Bosnien-
kriget på 90-talet och de som tvingas fly Syrien idag? Agerar Sverige och Europa 
på samma sätt då som nu? 

3. Tycker du att du får tillräckligt med information från tidningar och andra 
medier om hur det är att befinna sig på flykt? Varför/varför inte?

4. Dragan säger i filmen att han någonstans i bakhuvudet alltid har trott att han 
skulle komma tillbaka till Mostar igen. Tror du det är en vanlig känsla bland 
flyktingar? Vad tror du är svårast att lämna när man måste fly sitt land?

5. I filmen säger Dragan även att ”en del av barndomen försvinner när man inte 
får leva ut och vara ett barn.” Barnkonventionen fastlägger att alla barn har rätt 
till liv, överlevnad och utveckling samt att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. 
Vems ansvar är det att barn ska tillåtas vara barn? Är det FN, EU, de länder 
familjer flyr ifrån eller de länder familjer flyr till som ska ha det övergripande 
ansvaret över alla de barn som befinner sig på flykt idag? Vad innebär det för ett 
lands framtid när barn inte kan växa upp i en trygg miljö?

6. Tror du att Dragans bakgrund påverkade hans yrkesval som religions- och 
historielärare? Varför är det viktigt att fortsätta prata om krig och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna långt efter att de har skett?

7. Känner du dig maktlös när du ser filmen eller vill du tvärtom bidra till att folk 
som flyr krig ska få det bättre?

År: 2014/2015
Tid: 7:59
Filmskapare: Olle Åkerman, Kevin 
Kenell, Eric Petersson & Joakim 
Krusell
Skola: Östersjögymnasiet
Kommun: Kalmar

WWW.AMNESTY.SE/SKOLA
WWW.KULTURUNGDOM.SE

FAKTA OM 
FILMEN


