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Elvaåriga Silvia drömmer om att åka till Rom, men ingen har tid att resa dit med henne. Hennes mamma är de-
primerad och hennes krävande pappa lyssnar inte. Silvia tar saken i egna händer, rymmer hemifrån och utger sig 
för att vara 14 år. På tåget till Rom lär hon känna en flicka och får ta del av en ny värld. Dagarna går och till sist 
kan Sylvia inte längre fly undan verkligheten därhemma.
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FILMENS HANDLING

Silvia är elva år och hon bor med sin lillebror samt sin mamma och pappa i en fin lägen-
het i Toscana i Italien. Silvia har lätt för sig i skolan och hon jobbar hårt och verkar trivas 
med att vara en duktig elev. Men allt är inte bara bra med Silvias familj. Hennes mamma 
är deprimerad och är så dålig att hon mest är sängliggande. Hennes pappa är sträng och 
blir lätt upprörd. Föräldrarna har lovat att de ska ta med Silvia till Rom när mamman mår 
lite bättre, men Silvia tycker inte att de håller sitt ord så en dag sticker hon dit själv. På 
tåget till Rom träffar hon den lite äldre Emina som hon får följa med hem. Emina bor i 
ett romskt läger med flera andra familjer och Silvia känner sig välkommen. Emina över-
talar sin mamma om att låta Silvia stanna hos dem i alla fall en natt. Silvia hjälper sina nya 
kompisar att fråga främlingar om pengar och får känna på det utbredda förakt som finns 
mot romer i dagens Italien.

När det uppdagas för föräldrarna att Silvia är borta blir det polispådrag och mamman 
tar sig till Rom för att leta efter sin dotter. Silvias nya vänner upptäcker att hon är på 
rymmen när de ser en efterlysning på TV, men de bestämmer sig för att hjälpa henne att 
hålla sig undan polisen. Detta trots att det finns en anklagelse att några från det romska 
lägret har kidnappat Silvia. 

Silva berättar för Emina varför hon stuckit hemifrån och det är tydligt att hon upplever 
att hon aldrig blivit sedd eller älskad. Silvia stöttar Emina med att hon ska anstränga sig 
i skolan för att hon ska kunna bli vad hon vill när hon blir vuxen. Ganska snart är Silvia 
trött på att vara på flykt och låter polisen ta hand om henne. På polisstationen blir hon 
förhörd om det inte var så att hon hade blivit tvingad att vara i det romska lägret. Hon 
dementerar detta bestämt. Mamman rusar in och kramar sin dotter. Hon är så glad att 
hon är upphittad. Mamman förstår att hon är en del av problemet och försöker få Silvia 
att förstå hur hennes sjukdom har påverkat hennes humör och sätt. Väl hemma i Toscana 
träffar hon pappan som liksom mamman är glad att hon är hemma igen. 
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ATT DISKUTERA EFTER FILMEN

Filmens premiss

Filmen är inspirerad av regissörens egna uppväxt. 
 » Diskutera vad det är hon vill säga med filmen. Ge olika förslag och försök att enas om 

en mening som blir det som kallas för filmens premiss. 

Filmens karaktärer

Silvia är filmens huvudkaraktär och den person där berättelsen kretsar kring. Det finns 
flera andra viktiga karaktärer såsom Silvias mamma, pappan, Emina mfl. 
 » Diskutera hur de olika karaktärerna i filmen presenteras och vad vi får veta om dem. 

Ljuga om sin ålder

För att komma undan en mängd frågor om varför hon är på väg till Rom helt själv hittar 
Silvia på att hon är 14 år och inte elva.  
 » Tycker ni att det är okej att ljuga om sin ålder? Finns det situationer där det kan vara 

okej? 

Psykisk ohälsa

Silvias mamma lider av en depression vilket påverkar alla i familjen. Pappan är orolig och 
blir lätt irriterad. Silvia känner sig bortglömd och oälskad. Psykisk ohälsa används som 
ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och 
nedstämdhet, samt allvarligare symtom som uppfyller kriterierna för depression. Ned-
stämdhet, oro och ångest är naturliga reaktioner på svåra händelser i livet. Det är också 
vanligt med nedstämdhet utan någon tydlig anledning. Gränsen mellan nedstämdhet och 
depression är flytande. 
 » Det är väldigt vanligt att någon gång i livet lida av psykisk ohälsa och mycket forskning 

pekar på att det blir allt vanligare bland barn och unga. Diskutera vilka symptom som 
kännetecknar nedstämdhet och depression. 
 » Det kan vara bra att få hjälp med nedstämdhet och depression i tid. Vad skulle ni göra 

om någon i er närhet verkade lida av depression?
 



4

Romernas situation

Italien har en av den största romska befolkningen i Europas. Likt flera andra länder så har 
romer i Italien svårt att komma in på både bostads- och arbetsmarknaden och är dömda att bo 
i segregerade och provisoriska läger i utkanten av olika storstäder. 
 » Varför tror ni att det har blivit så? Hur ser det ut i Sverige där du bor? 
 » Främlingsfientliga uttryck förekommer i Italien. Bland minoritetsgrupper som lever i Italien 

har romernas situation uppmärksammats särskilt under de senaste åren. Varför är olika grup-
per av människor olika privilegierade i samhället? 
 » Vad betyder det för berättelsen i filmen att Emina och hennes vänner är romer? 


