
DE ANSIKTSLÖSA
Nicolina, Adam och Yosef är tre asylsökande som lever i ständig ovisshet 
om de kommer få stanna kvar i Sverige eller inte. I filmen berättar de om en 
vardag fylld av rädsla, osäkerhet och oro inför framtiden. 

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

2. Alla som medverkar i filmen har fått avslag på sin asylansökan. Hur tror du att 
en asylprocess går till? Vad tror du krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige? 

3. Trots att de vi möter i filmen har fått avslag på sin asylansökan väljer de att 
hålla sig gömda på okänd plats för att slippa åka tillbaka till landet de flytt ifrån. 
Varför tror du att de väljer att hålla sig gömda? Vad tror du krävs för att välja att 
leva som gömd? Tycker du de gör fel som försöker stanna i Sverige trots att de 
fått avslag på sin asylansökan, eller kan man förstå att de försöker stanna kvar? 
Vad tror du att du själv hade gjort om du befann dig i samma situation?

4. Tror du att känslorna som Yosef, Nicolina och Adam beskriver är vanligt före-
kommande bland personer som håller sig gömda? Varför/varför inte? Har du själv 
mött någon som lever som huvudpersonerna?

5. Finns det något som det svenska samhället kan eller bör göra för att bidra till 
dessa människors trygghet? Vad då? Finns det något civilpersoner kan göra för 
att hjälpa till? 

6. Adam berättar att han känner sig mindre värd än andra människor. Vad tror 
du han menar med det? Vad tänker du när du hör honom säga så?

7. På vilka sätt påverkas deras möjlighet att integrera sig i det svenska samhället 
av att hålla sig gömda? Tror du de vill delta mer i det svenska samhället? Varför/
varför inte? 

8. Varför tror du att dessa tre familjer har flytt sina länder för att komma till 
Sverige? Under vilka omständigheter kan en känna sig tvingad att fly sitt eget 
land? Tror du det spelar någon roll vart människor väljer att fly?

9. Filmen spelades in år 2012. Tror du att det hade varit annorlunda om 
personerna i filmen kommit till Sverige idag? I sådana fall, på vilket sätt? Var tror 
du Yosef, Nicolina och Adam befinner sig nu? Tror du deras situation har 
förbättrats eller försämrats?
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