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Handling
Filmen handlar om Angie, en ung ensamstående mor, som
arbetar som rekryterare på en brittisk rekryteringsfirma i
Polen. Angies elvaårige son Jamie bor mestadels hos hen-
nes föräldrar i London. När Angie plötsligt blir avskedad
därför att hon protesterat mot de sexuella trakasserier
som hon utsatts för på sin arbetsplats startar hon en egen
rekryteringsfirma med sin väninna Rose i London. Som
tillfälligt kontor använder de den lokala pubens bakgård.
Rose, som trots sin universitetsutbildning arbetar som
telefonförsäljare, är till en början tveksam men dras snart
med av Angies energi och entusiasm. Genom att utnyttja
sina tidigare kontakter får Angie snart många uppdrag
när hon åker runt på sin motorcykel och erbjuder tillfäl-
ligt arbete. Angie och Rose slussar mängder av arbetslösa

från pubens bakgård till daglönejobb på byggen och fabri-
ker. För Angie blir den nya verksamheten en slags
revansch mot ett orättvist samhälle men också en protest
mot föräldrarna som hon tycker ser ner på allt hon gör.
Angies trots blir inte mindre när sonen får problem i sko-
lan och de sociala myndigheterna också ifrågasätter hen-
nes lämplighet som mor.

Till en början rekryterar Angie och Rose bara arbetare
som vistas lagligt i landet. Men Angie är otålig och vill ha
in mer pengar och snart har de trots Roses tveksamhet
ruckat på regeln om laglighet. Firman expanderar men
när Angie låter en iransk familj som saknar uppehållstill-
stånd bo hos dem protesterar Rosie. Vad händer om de
blir upptäckta? Angie försöker lugna henne med att inga
myndigheter bryr sig. Men Angies hjälpsamma inställning
förändras drastiskt när hon en dag själv blir lurad på
ersättning för arbeten som hon förmedlat. Under hot från
de missnöjda arbetare som nu inte får några pengar ställs
hennes moral på prov. När Rose undrar om de inte kan
dela med sig av de pengar de redan fått vägrar Angie.
Hennes attityd har hårdnat, nu handlar det bara om hen-
nes egen överlevnad.

Företaget går allt bättre och snart kan Angie och Rose
flytta in i ett nytt kontor. För att kunna få in nya snabba
pengar och bibehålla sin tillkämpade karriär skyr Angie
inga medel. Men när hon ringer immigrationsmyndighe-
ten för att tipsa om illegala flyktingar, däribland den
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Det fösta mötet med Angies son och far sker i skolan dit
Angie kallats för att hennes son slagit en kamrat och
hotas med avstängning. Vid en middag hemma hos famil-
jen efteråt grälar mamman och vill att Angie skall sluta
jobba och komma hem och ta hand om Jamie. "Du måste
styra upp ditt liv" säger mamman. Angie blir arg men pap-
pan stöder mamman. Han berättar att Jamie verkligen
behöver sin mor. På kvällen berättar Jamie att han slagits
för att kompisarna kallat hans mamma fnask.

• Hur känner sig Angie under mötet i skolan? Diskutera
kring Angies syn på sitt arbete och föräldrarnas syn på
henne? Vilka argument för Angie fram för att motivera
sitt handlande?

• Vilken relation har Angie till sin pappa? Till Jamie? Hur
hanterar Angie det som Jamie berättar om varför han
slogs? Tar Angie pappans ord om att Jamie behöver henne
på allvar?

I en scen när Angie och Rose skickar iväg arbetarna ut på
jobb från pubens bakgård och behandlar dem hårt och
ovänligt, står Angies pappa och Jamie i bakgrunden och
ser på. Angie är först inte medveten om att de står där
men blir förskräckt när hon upptäcker det. Varför kom ni
hit nu? frågar hon. 

• Hur reagerar Angies pappa på det han ser? Varför går
han bara sin väg? Vad tänker Angie om att ha blivit iaktta-
gen av sin familj? Vilken bild av verksamheten är det som
hon byggt upp inför familjen och hur stämmer det med
verkligheten? 

Angie blir kallad till de sociala myndigheterna för att
bevisa att hon duger som mor. I scenen efter för Angie
diskussioner med sin far kring den verksamhet hon bedri-
ver. Angie vill inte nöja sig med att vara fattig men stolt
som pappan. I stället argumenterar hon för sin egen en-
treprenörsanda och vilja att bli framgångsrik.

• Vilken bild av sig själv är det som Angie presenterar för
de sociala myndigheterna? Vad berättar hon om sin verk-
samhet? Hur skiljer sig hennes uppträdande och klädsel
där från hennes vanliga jag? Hur ser Angies pappa på den
verksamhet som Angie bedriver? Hur ser han på samhäl-
let och framtiden för den arbetarklass han tillhör? Hur
försvarar Angie själv det som hon håller på med? 

• Hur ser vi på de tankar om individen som Angie för
fram gentemot den solidaritet för gruppen som Angies
pappa talar om?

I en scen i slutet av filmen är Jamie på besök hos Angie.
Att de besöken blivit alltmer sällsynta märker vi på de
instruktioner pappan ger Angie om Jamie. Medan de vän-
tar på en pizza som Jamie går för att ta emot blir Angie
överfallen och hotad. Hotet gäller även hennes son som
om hon inte betalar det hon är skyldig också kommer att
råka illa ut. När Jamie efter en lång stund kommer till-
baka berättar han att han blivit förhörd av en polis. Angie
förstår vem som förhört honom och när telefonen ringer
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iranska familj som hon tidigare hjälpt, för att nästa dag
kunna fylla den med egna illegala arbetare från Ukraina -
är gränsen nådd för Rose. Hon lämnar Angie för gott. 

Angie driver nu ensam sin firma och en kväll blir hon
utsatt för ett överfall medan Jamie, som är på besök, är
ute och hämtar pizza. Det är de arbetare som blev utan
lön som nu hotar både henne och hennes son. Av rädsla
för vad de skall göra mot Jamie lovar Angie  att betala till-
baka. I slutet av filmen möter vi henne på nytt som rekry-
terare av illegal arbetskraft i Ukraina, nu i egen regi.

Svidande samhällskritik
Filmen handlar om moraliska dilemman, om förtryck och
utnyttjanden både på ett personligt och samhälleligt plan.
Filmens huvudperson Angie är inte lätt att sympatisera
med men hennes agerande är åtminstone i filmens början
begripligt och lätt att identifiera sig med.

Filmen ger oss inga enkla lösningar utan skapar snarare
en förståelse för hur människor som själva har små möj-
ligheter i livet kan agera under vissa omständigheter. Och
filmen är också en svidande kritik mot de samhällskrafter
som gör Angies och andra utnyttjares verksamheter möj-
liga.

• Hur gör en ung ensamstående mor för att klara sig och
försörja sig i en hård värld? Men vem är egentligen Angie
och vad har hänt när vi i slutet möter henne som rekryte-
rare i Ukraina? 

Möjliga och omöjliga val
Genom Angies förändring och ställningstaganden testar
filmen också gradvis publikens moral. Den ger oss möjlig-
het till många etiska och moraliska överväganden och får
oss att reflektera över hur vi själva skulle ha gjort i samma
situation. Utan att döma låter filmen oss via Angie ta
ställning till svåra frågor som också testar gränserna för
vår egen tolerans. 

• Hur långt kan entreprenörsanda, tankar om individens
frihet, egoism och vassa armbågar föra oss på bekostnad
av andra? Vad är vänskap och relationer värda i relation
till framgång och pengar? Vilka attityder finns hos dem
som utnyttjar andra? När är man redo att utnyttja andra
för sin egen överlevnad och vinning? Hur högt är priset
för att lyckas?

I filmen skildras Angies förändring samtidigt på flera
olika plan, i relationen till sonen och föräldrarna, i vän-
skapen till Rose, i förälskelsen i den Polske gästarbetaren
Karol och i mötet med de arbetare hon rekryterar och
med de företagare som utnyttjar dem.

I några scener där Angie ställs inför både möjliga och
omöjliga val, skall vi följa den gradvisa förändring som
hon genomgår i filmen.

Familj, klass och bakgrund
Angie är en ensamstående mor men hennes son Jamie bor
hos Angies föräldrar därför att Angie arbetar så hårt att
hon inte har tid att se efter honom. Mot Angies längtan
efter pengar och framgång står hennes ständiga dåliga
samvete - sonen och den hederliga pappan.
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lovar Angie att betala bara de inte rör hennes son. Den
familj som Angie försökt hålla avskild från sin verksamhet
har nu blivit en del av den kriminella värld som Angie till-
hör. Hennes son blir utsatt för samma hot som hon själv.
Hon har genom sitt sätt att leva också gjort sitt barns liv
otryggt. 

• Vilket ansvar tar Angie för sin son? Vilka behov är det
som hon tillfredställer när hon träffar Jamie? Hur stäm-
mer den här scenen överens med bilden av en god mor?
Vad är det som Jamie skulle vilja ha av Angie? Hur kom-
mer det att gå för Jamie i framtiden?

Vänskap, karriär och samvete
Angie och Rose, som från början har ett jämlikt förhål-
lande med en liknande syn på världen, förändras bägge
under filmens gång.

Mot opportunisten Angie står hennes vän och samvete
Rose. Till en början kompletterar de varandra. 

Angie, som till en början själv är ett slags offer blir, i sin
otålighet efter mer pengar, en utnyttjare. Pengarna och
makten gör att hon snabbt förvandlas från hjälpare till
slavägare. 

Rose däremot blir snart orolig för att åka fast och har
många betänkligheter över de moraliska gränser, som de
passerar på sin väg mot framgång. Till slut är Rose
tvungen att sätta en gräns för Angies brutala utnyttjande
och lämnar henne.

Filmen ger oss möjligheter att via Angies ögon se en
värld där alla människor utnyttjas hjärtlöst och desperat
och där alla på sätt och vis blir krossade. 

Men vi kan också via Rose ställa oss tveksamma till de
metoder som Angie använder sig av.

• Vilken logik är det som Angie tillämpar och vart leder
den? Hur tänker Rose och vems är skulden till det som
sker? 

Angie & Rose
Angie övertalar Rose att starta en rekryteringsfirma på
pubens bakgård. Rose är till en början tveksam men låter
sig snart övertalas.

Angies entusiasm och företagsamhet smittar av sig. Me-
dan Angie raggar kunder och arbetslösa på sin motorcykel
gör Rose en hemsida och bokar kunder på telefon.

Rose har fått ett anbud till firman. Hon sitter och kalky-
lerar med hur mycket de skulle kunna tjäna om de hyrde
lägenheter och packade in arbetare i dubbla pass men blir
rädd att den stora summa hon kommer fram till skall göra
att de blir upptäckta. Angie däremot hittar genast en lös-
ning. De skall öppna ett frukostkafé på bakgården som
täckmantel.

Angie har tagit hem en iransk familj som saknar uppe-
hållstillstånd över natten. Rose blir rädd för att de skall bli
upptäckta. Angie visar papper, som hon fått av Tony, där
det står att det värsta de kan råka ut för är en varning
från myndigheterna, men att ingen egentligen bryr sig.

• Beskriv Angies och Rosies karaktärer: Vilka egenskaper
har de? På vilket sätt är Rosie en kontrast till Angie? Hur
ser vi på deras verksamhet inledningsvis? Vilken relation
har de till varandra: som vänner, i arbetet? Vem bestäm-
mer? Hur förändras deras relation i scenerna ovan?

Angie har berättat för arbetarna att hon själv blivit lurad
på pengar och inte kan betala deras lön. Vi ser Rose stå på
kontoret och räkna sedelbuntar. Hon säger till Angie: Vi
borde ha delat med oss lite. Angie svarar: “Du kan dela
med dig av din del om du vill. Jag bryr mig inte.” Angie
går och strax efteråt hör hon Roses skrik. En stor sten med
texten "Tjuv" har kastats in genom fönstret.

På grund av att de inte arbetar lagligt vågar de inte po-
lisanmäla saken.

Angie och Rose har skaffat ett nytt fint kontor. Rose har
fått in ett stort jobb där de behöver 45 arbetare. "Vi tar
dem från Ukraina" säger Angie. Rose är tveksam. Hon vill
inte använda illegala arbetare och undrar var de skall bo.
Angie kör till en camping med illegala flyktingar, därib-
land den iranska familj som hon nyss har hjälpt. När hon
får veta att campingen är full ringer hon immigrations-
myndigheten och tipsar dem. Allt för att ge plats åt hen-
nes egna arbetare. Rose ber Angie stanna bilen och säger
att hon har fått nog av Angies sätt och går sin väg.

• Vad betyder Angies bakgrund för hennes drivkraft att
vilja lyckas? På vilket sätt motsvarar Angie bilden av en
modern affärskvinna?

• Vilka "icke önskvärda" egenskaper har hon? Vilka meto-
der och sätt att tänka är det som Rose ställer sig tveksam
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till? Vad är det som gör att Angie ändå länge lyckas över-
tyga Rose?

• Är Angie innerst inne en bra person och vad är det i så
fall som förändrar henne? Vad är det som gör att Angie
blir alltmer aggressiv och nonchalerar sina medmänni-
skor? Vad är det som till slut får Rose att ta avstånd från
Angie? Vilka ideala egenskaper förknippar vi själva med
personlig framgång?

Ekonomi & moral - offer och gärningsmän
Filmen handlar om några av de hundratusentals migran-
ter som i ett utvidgat EU drömmer om arbete och ett nytt
liv i Storbritannien. Ofta, som i filmen, går drömmen i
kras och de hamnar som daglönearbetare utan någon
trygghet och utan alla rättigheter. De får dessutom betala
för att få tillträde till en värld där de blir utnyttjade och
exploaterade på flera olika nivåer. För företag som anlitar
denna flexibla arbetskraft ökar möjligheten till maximal
konkurrens och vinst. 

Filmen visar hur förflyttningen av arbetskraft är opti-
malt organiserad utanför all laglig kontroll. Daglönearbe-
tare kan hyras in till löner långt under avtal och har efter-
som de bara hyrs in under kortare tid inga av de rättighe-
ter som fast anställda åtnjuter. En del arbetar också ille-
galt vilket ofta döljs genom att de liksom i filmen anlitas
av olika rekryteringsföretag och sedan vidareuthyrs. Hela
verksamheten bedrivs ofta med liten risk för påföljd från
myndigheternas sida.

Angie blir i filmen ett slags katalysator som speglar

olika attityder till arbetarna och som lyssnar till olika
argument från dem som utnyttjar dem. Genom de inle-
dande mötena med arbetarna i Polen och scenerna från
gården när hon och Rose skickar iväg arbetarna på nya
jobb kan vi se hur hennes attityder förändras. I slutet mö-
ter vi henne igen, nu som rekryterare av illegala arbetare i
Ukraina i egen regi.

• Diskutera utifrån följande scener på pubens bakgård hur
Angies attityder förändras. Hur behandlar hon arbetarna?
På vilket sätt talar hon till dem? Hur visar hon sin makt?

1. Första gången när Angie och Rose skickar iväg arbetare
på olika uppdrag. Några kvinnor och män blir kvar och
Angie förklarar att de kommit för sent men kan komma
tillbaka nästa dag.

2. Andra gången när vi ser samma sak. En av arbetarna
ger Angie en present som tack för hjälpen. En arbetare
klagar på att han fått för lite betalt. Angie försöker via sin
polske vän Karol förklara hur allt ligger till.

3. Tredje gången när Angie skickar iväg arbetarna och
Angies pappa och Jamie står och tittar på. Angie förklarar
varför vissa av dem som står där inte kan få jobb.

4. Jämför också den inledande scenen, när Angie jobbar
som rekryterare i Polen, med slutscenen i Ukraina. 

• Hur är Angies inställning till dem hon rekryterar? Vem
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är Angie i början av filmen och vem är hon i slutet? Hur
har vår egen bild av Angie förändrats? 

Derek och Tony är representanter för några av de företag
som utnyttjar daglönearbetare. I samtal med dem förses
Angie med attityder till dem hon arbetar med och argu-
ment för att inte behöva vara laglig. Argument som hon
sedan använder när Rose börjar bli tveksam. 

• Hur förklarar hon för Derek första gången hon möter
honom att hon kommer att lyckas som rekryterare på
egen hand? Vad anser han om hennes kapacitet? Vad är
det han varnar henne för?

• Vilken attityd har Tony till arbetarna han anställer? Vil-
ka argument för han fram för att anställa illegala arbe-
tare?

• Hur tar Angie emot hans argument? När Angie själv blir
lurad på pengar tycker hon att hon själv är ett offer men
är hon verkligen det? På vilket sätt hade hon själv kunnat
förhålla sig annorlunda?

I några scener får de arbetare hon möter ett mer person-
ligt ansikte.

Dels Karol som hon inleder ett förhållande med när hon
träffar honom i Polen och som sedan hjälper henne att
tolka när hon skall tala med sina polska arbetare. Dels ira-
niern Mahmoud som hon först kör bort därför att han inte
har några papper men som hon sedan hjälper med både
arbete och bostad. 

Men under filmens gång överger hon bägge två. Karol
därför att han inte får plats i hennes liv. Mahmoud och
hans familj därför att de står i vägen för hennes planer.

• Vad är det som får Angie att överge alla relationer och
göra sig av med all empati? Är det möjligt att förena kän-
slor och nära relationer med den affärsverksamhet, som
hon håller på med?

De rättigheter som fackföreningar i olika länder under
hela 1900-talet kämpat sig till har på många sätt satts ut
spel genom den verksamhet med tillfällig arbetskraft som
filmen berättar om. Tron på individens egen kraft ställs
mot gruppens och detta har gjort att fackets roll på olika
sätt har försvagats.

• Filmen ger ett konkret exempel på hur ett samhälle med
fria marknadskrafter har skapat en ny underklass utan
några som helst rättigheter men också en ny grupp av
människor som livnär sig på, och utnyttjar dessa nya
arbetare. Men vad händer med "vår sköna nya värld" i glo-
baliseringens tidevarv, en värld där vi alla måste arbeta
hårdare och konkurrera med varandra för en tillväxt utan
slut?

I Sverige har de debatter som hittills förts i media kring
fackets roll mest handlat om att värna det egna landets
arbetare och rättigheter gentemot hitresande gästarbe-
tare.  I filmen får vi se hur en del av detta system fungerar
i praktiken i England. Vilka krafter som rör sig på ett
högre plan överlåter Ken Loach till oss själva att fundera
över.

• Men hur ser världen ut ifrån dessa gästarbetares perspek-
tiv och hur ser de mekanismer ut som får hela denna verk-
samhet utanför all kontroll att fungera?

• Undersök hur de fackliga förhållandena har ändrats till
följd av Sveriges inträde i EU och vilka samhällspolitiska
konsekvenser det fått.

Inom EU finns för närvarande inga gemensamma åtgärder
som skulle kunna öka tryggheten för dessa tillfällighetsar-
betare som i dag finns i nästan alla länder. I stället är det så
att vissa regeringar gärna vill ha kvar denna flexibilitet på
arbetsmarknaden. Men den tilltro till marknadskrafterna
som präglat vår samtid har under senaste tidens ekono-
miska kris fått en rejäl törn. Ingen vet egentligen vad som
händer och kommer att hända. En ödets ironi är kanske att
den nuvarande ekonomiska krisen har gjort att den tidigare
strömmen av arbetare som sökte sig till England och andra
västeuropeiska länder nu har vänt. Bara till Polen återvän-
der dagligen tusentals personer som ser en större möjlighet
att få arbete i hemlandet än i England och övriga västeuro-
peiska länder.

• Vilka diskussioner förs i dag i medierna kring alla arbeta-
res rätt till trygghet? Vad har hänt med den internationella
solidariteten? Diskutera kring hur tillgång och efterfrågan
styr synen på den invandrande arbetskraften? Vad händer
när jobben tar slut? Vilket ansvar har samhället? Vilket
samhälle vill vi ha?
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