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Om filmen
Fokus i ﬁlmen ligger på relationen mellan Nisha och hennes pappa; en pappa som
verkligen älskar sin dotter och vill henne allt väl men vars blick och handlingar styrs
av tunga traditioner och värderingar. Vad ska folk säga är en angelägen ﬁlm om
hederskulturens kvinnoförtryck och stränga kollektiva kontroll av individen, en
realitet för många unga kvinnor idag. En verklighet som inte blir mindre komplicerad
av de varma relationerna mellan far och dotter. SVT:s Fredrik Sahlin menade i sin
recension att huvudrollsinnehavaren, den långﬁlmsdebuterande Maria Mozhdah,
”övertygar ut i yttersta epitelcell, hon levererar ett så spektakulärt starkt porträtt av
en människa som är kluven mellan både yttre och inre krav att jag får påminna mig
om det är en ﬁktion som rullar där uppe på duken.”

Om regissören
Iram Haq (född 1976) är en norsk regissör uppvuxen i en pakistansk familj. Efter att
ha arbetat som skådespelare inom både teater, ﬁlm och TV började hon regissera.
Vad ska folk säga är hennes andra långﬁlm och baseras på hennes egna upplevelser
när hon som 14-åring fördes av sina föräldrar till Pakistan, ett land som hon aldrig
tidigare ens besökt. Efter vistelsen i Pakistan bröt hon kontakten med föräldrarna
och först 25 år senare, strax innan faderns död, ﬁck hon åter kontakt med fadern
och ﬁck till någon sorts försoning.
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