
 
 
 
 
 
Cause I  have the looks (Weil  ich shöner bin) 
REGI Frieder Schlaich 
(Tyskland, 81 min) 
 
Charo är en 13-åring tjej som gillar att vara med sin bästis Laura och att flörta med killar. 
Charo har bott åtta år i Tyskland och känner sig lika tysk som sina kompisar, men det är något 
dom inte vet. Det är att Charo och hennes mamma är olagliga invandrare från Colombia. 
Charos liv slås i spillor när hennes mamma blir upptäckt av polisen och utvisad ur landet. Allt 
Charo vill är att vara en helt vanlig tjej och gå i skolan, men hon kan inte registrera sig på 
högstadiet eftersom hon inte är tysk. När Laura får veta sanningen om Charo gör hon allt för 
att stödja sin kompis. Charo söker också hjälp från sin pappa som hon inte träffat sen hon var 
liten. Men av honom får hon ett kyligt mottagande. Filmen är en tankvärd berättelse om vad 
det kan innebära att vara invandrare, och om den starka viljan att få leva ett vanligt liv utan 
rädsla för upptäckt. Vid filmens slut har Charo lärt sig hur viktigt det är med både familj och 
vänner.  
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Diskussionsfrågor 
 

- Tycker ni att Charo och hennes mamma borde få stanna i Tyskland? Ska det finnas 
regler som bestämmer vem som ska få bo i ett land, och hur ska dom se ut i så fall? 

- Charo gör allt för att få gå i skolan, varför är det så viktigt för henne? Är det viktigt för 
dig att få gå i skolan? 

- Vad tycker ni om vänskapen mellan Charo och Laura? Varför säger Charo ibland elaka 
saker till Laura? Har ni betett er dumt mot en kompis någon gång, varför i så fall? 

- Varför tror ni att Jutta hjälper Charo och hennes mamma? 
- Charos mamma tänker först ta med Charo tillbaks till Colombia. Vad är det som får 

henne att ändra sig? Finns det någon särskild scen i filmen då det blir tydligt?  


