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The Rocket
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Om fredliga och inkluderande samhällen
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte
bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga
och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder
som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

På vilka sätt hänger fred och inkludering
samman? Diskutera vad konsekvenserna blir
av exkludering! Kan ett samhälle vara fredligt
och harmoniskt om några förtrycks och hålls
utanför? Hur berör filmen fredliga och inkluderande samhällen?
Lokalisera Laos på kartan! Vad vet eleverna
om landet? Titta vilka länder det angränsar
till och ta reda på mer om Laos geografi,
befolkning och historia. Varför var det inbördeskrig? Hur drogs Laos in i Vietnamkriget?
Vad innebär det att landet är en ”kommunistisk enpartistat”?
Laos är idag ett av Asiens fattigaste länder
och världens mest bombade land. Under åren
1964 till 1973 släppte USA fler än 200 miljoner bomber över Laos. Ingen vet hur många
som omkom under bombningarna men
många, kanske så mycket som 80 miljoner, av
bomberna som föll har inte detonerat, vilket
innebär att liv fortfarande skördas.
Vilket ansvar tar USA för att röja bomber i
Laos? Vilka internationella påtryckningsorgan finns?
Omvärldens intresse i Laos idag gäller främst
vattenkraften som säljs till andra länder i Asien. Laos satsar hårt för att bli ”Asiens batteri”
och har nära femtio verksamma kraftverk i
sina floder och ytterligare lika många under
konstruktion. Hösten 2019 invigdes den hårt
kritiserade Xayaburidammen i Mekongfloden. Vattenkraftverket finansieras av Thailand, som också ska köpa nästan all el som

produceras där. Bygget påbörjades 2012 och
fick genast kritik från såväl lokalbefolkning
längs Mekongfloden som miljöorganisationer.
Byggena tvingar bort tusentals människor och
påverkar ekosystemet för flera länder längs
Mekongfloden. Hjälper eller stjälper vattenkraftverken Laos? Resonera kring kortsiktiga
vinster och långsiktiga förluster! Varför byggs
dammar? Hur fungerar ett vattenkraftverk?
Hur påverkar det ekosystemet? 2018 brast en
fördämning, många dog och tusentals bybor
tvingades fly sina hem. Vad har företag för
ansvar när de investerar i länder som Laos?
Är det rätt eller fel att åka som turist till ett
land som Laos?
”Damn endless ceremonies, reminding you
what you’d rather forget”, säger Purple om
ceremonierna som hedrar de döda. Utanför
grottan under raket-festivalen hittar Ahlo
ett fotografi av CIA-rekryterade Purple i
krigsmundering 1966. Regissören menar att
Purple är en metafor för Laos historia. Vad
tror ni att det betyder?
Filmen skildrar en kamp mellan det gamla
och det nya, på flera plan. Det handlar om
landets historia men också om Ahlos egen
historia; om fred, inkludering, återupprättelse
och rättvisa. Kan Ahlos resa mot bekräftelse
jämföras med hur Laos och dess befolkning
måste upprätta sin egen stolthet efter år av
krig och maktövergrepp utifrån? Diskutera
vad raketfestivalen har för symbolisk betydelse.

Materialet är delvis ett sammandrag av en längre filmhandledning av Johanna Lagerkranser och Elsa Cojnby, utgiven av
Svenska Filminstitutet. Ta gärna del av den fullständiga handledningen på www.svenskafilminstitutet.se/filmpedagogik

Var på jorden?
Filmen utspelar sig i Laos. Idén föddes när regissören och producenten arbetade med en dokumentärfilm (Bomb Harvest) i Laos och mötte barn som samlar in bomber för att sälja dem som
skrot. The Rocket är en av de första internationella filmerna att spelas in i Laos, men filmandet
översågs av en grupp tjänstemän och vissa scener fick spelas in i Thailand.

Vilka andra hållbarhetsmål berör filmen?

Ett diskussionsunderlag från FilmCentrum | www.filmcentrum.se
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The Rocket
Filmtyp: Spelfilm
Produktionsår: 2013
Produktionsland: Australien
Utspelas i land: Laos
Regi: Kim Mordaunt
Producent: Sylvia Wilczynski
Manus: Kim Mordaunt
Foto: Andrew Commis
Klippare: Nick Meyers
Rek. från ålder: åk 7
Speltid: 96 minuter
Talat språk: laotiska
Textat språk VOD: svenska
Textat språk DVD: svenska

The Rocket passar också bra i

Samhällskunskap i årskurs 7–9
Rättigheter och rättsskipning
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
Beslutsfattande och politiska idéer
• Några olika stats- och styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Historia i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande
förändringar i människors levnadsvillkor.
Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor
och värderingar.

Geografi i årskurs 7–9
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan
förebygga risker.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

