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Parken Platzspitz i centrala Zürich var en gång känd som en fristad
för heroinmissbrukare. Här håller Mias mamma Sandrine till. Då beslut
fattas att stänga parken får Mia chansen till ett nytt liv. När Sandrine
återfaller i tungt missbruk måste Mia hitta styrkan att stå på egna ben
och frigöra sig från den destruktiva relationen med sin mamma. Till
hjälp har hon sin nyfunna vän, den starka och coola Lola.

att samtala om efter filmen
Filmen är baserad på en biografi vilket betyder att författaren
har liknande upplevelser som Mia. Perioden då Platzspitz var
en plats för missbrukare brukar anses vara en mörk period i
Schweizisk historia.
» Att skicka iväg missbrukare och tro att de skulle klara sig bara de kom ifrån storstaden
kan idag ses som något naivt. Hur skulle de kunna ha gjort för att hjälpa fler familjer att
klara sig? Vilket stöd skulle Mia och hennes mamma ha behövt.

» Filmen har några viktiga karaktärer. Beskriv hur Mia, mamman, vännerna och andra
karaktärer gestaltas i filmen. Hur ser miljöerna ut där filmen utspelar sig.

Familjen
En familj kan se ut på många olika sätt. Mia har sin mamma som
hon bor med men också kontakt med sin pappa som är viktig
för henne. Både mamman och pappan vill henne väl, men de
reder varken ut sig själva eller sitt förhållande till dottern.
» Hur upplever ni familjen i filmen. Hur kunde de vuxna gjort annorlunda för att skapa en
tryggare tillvaro för Mia? Flera gånger är det Mia som måste vara den ”vuxna” och hjälpa
sin mamma. Om det skulle ha varit någon i din närhet, vad skulle du kunna göra för att
hjälpa?

» Var det något speciellt du gillade i filmen?
» Var det något speciellt du inte gillade?
» Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?
» Lade du märke till några mönster eller kopplingar?

