


IM:s lokalförening i Lund presenterar i samverkan med 
Studiefrämjandet i Skåne: 

Öppna hjärtan – Kalla handen
En enaktare med åtta scener

Scen 1 - I Sveriges riksdag

Scen 2 - Presentation

Sång; Landsflykt

Scen 3 - Ayaz

Scen 4 - Habib

Scen 5 - Omid

Scen 6 - Miriam

Sång; I nutiden

Scen 7 - Alla de andra

Scen 8 - Tillbaka till riksdagen



I rollerna

Thomas Jacobsson
- Lars Nordgren, riksdagsledamot Tillväxtpartiet
- Lennart Hellman, gymnsielärare

Sengül Köse Lindqvist
- Elsa Karlsson, talman i riksdagen
- Ayaz mamma, Habibs mamma och Miriams   
  mamma

Sven-Olof Johansson
- Gustav Johansson, riksdagsledamot 
  Trygghetspartiet
- Handläggare 2 på Migrationsverket

Johanna Gersne
- Emma Lundin, riksdagsledamot Tillitspartiet
- Handläggare 1 på Migrationsverket

Fahim Faizi
- Dawood Ahmadi
- Handläggare 1 på Migrationsverket

Mohammad Reza Ahmadi
- Samir Esani



Kacper Cwiekala
- Ayaz Nikzad

Abdullah Mohammad
- Habib Mohamadi

Hava Gol Mozafari
- Miriam Noori

Ann-Sofi Söderberg
- Ulla Gustafsson

Gushvar Panahi
- Sara Davidsson

Asena Taghizadeh Kenari
- Maria Davidsson, dotter till Sara



Manus och regi
Agneta Idbohrn i samverkan 

med ensemblen

Ljus- och ljudteknik
Ali Al-jamaly

Kostym
Ensemblen

Smink
Johanna Gersne

Musik
Yosuf Jan framför genom sång och gitarr sin egen 
text och musik på sitt språk dari.
Han har översatt texterna till svenska.

HJÄRTLIGT TACK...
till de afghanska ungdomar och de svenska personer som har delat med sig av 
sina liv som flyktingar respektive som vänner till flyktingarna! Pjäsen bygger på 
era berättelser.
Tack också till IM och IM Lund – speciellt volontär Lennart Alkskog och
föreningsutvecklare Hanna Ekblad - som har haft modet och tålamodet att från 
början till slut stötta och utveckla min idé om föreställningen!
Manus är delvis inspirerat av böckerna ”Dom som stod kvar”, ”Jag bodde i
Sverige” och ”Den onödiga flyktingkrisen”. Stort tack till författarna Thord 
Eriksson, Annette Rosengren, Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter!

Vänligen Agneta Idbohrn

Jarro Osman
- Daniel Davidsson, son till Sara



LANDSFLYKT I NUTIDEN

Full av ord full av smärta
Full av lidande i detta krig
Vi är helt drunknade
Av denna tid
De dödar fruktansvärt
denna förlust, denna höst
De är kvar i den här buren 
(de som skulle fly från Afghanistan)
Ensamma och hjälplösa i detta andetag

Ta tag i den här jorden mina landsmän
Låt mig göra min röst hörd
I denna varma och brännande öken
Som en våg av blod på gatorna
Har mördare funnits i flera år
Ta tag i den här jorden min landsman
Låt mig göra min röst hörd

Men han grät inte
Min landsman dog i flammor och gick till 
paradiset
Vi såg tusentals lidanden över hela detta 
hemland
De gick och gick och vi stannade vid 
dörren

De dödade spädbarnet
Och försvann från mammas famn
Mord och krig har pågått i flera år
Det blev många tysta ögonblick

Min vädjan
Min vädjan
Ta inte min sorg ifrån mig
Ta inte min sorg ifrån mig

Men jag är landsflykt
Men jag är landsflykt
Jag är hjälplös och identitetslös
Jag är hjälplös och identitetslös

Vi lever i den här världen
Vi vill inte tysta våra landsmän


