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Prijs van de Jury Cannes 2011, Misdaad, Drama 

Het leven zoals het is van een groep politieagenten die 

werken voor de kinderbescherming in een buitenwijk 

van Parijs. De dagelijkse routine van deze brigade? Dat 

zijn pedofielen, vaders die hun kinderen misbruiken en 

familieconflicten. Ze vinden het moeilijk om hun werk 

thuis bespreekbaar te maken. Hoe moeten ze hun 

privéleven combineren met de harde werkelijkheid die 

ze elke dag voor ogen krijgen? Die dagelijkse realiteit 

krijgen we te zien in de donkere kanten van het 

menselijk handelen. De mannen en vrouwen van de 

Parijse politiedienst BPM, die zich bezighoudt met de 

bescherming van minderjarigen, worden dag na dag 

geconfronteerd met situaties die de rest van de wereld 

liever negeert. In het scenario zijn de werkdruk onder 

deze omstandigheden en de verwerking ervan naar het 

privéleven subliem uitvergroot. In een 

documentaireachtige filmstijl volgen de gebeurtenissen 

elkaar in hoog tempo op. Op een felle realistische wijze 

dendert de film in het begin over je heen. De werkdruk 

moeten ze samen ondergaan. Niet emotioneel betrokken 

raken is bijna onmogelijk. De camera volgt hen daarbij 

dicht op de huid, waardoor het realistisch gehalte alleen 

maar hoger wordt. Hierdoor zijn frustraties, obstructies 

door superieuren en onderlinge teleurstellingen schering 

en inslag. Toch blijft de film hoopvol. Ook zij zijn 

mensen met hun eigen verwachtingen en ...falen! Het is 

gelukkig niet allemaal zo zwaar op de hand. Het verhaal 

bevat meer dan voldoende humor. Ook de 

onderlinge”verbale” krachtmetingen houden de film als 

een harmonieus “kijkspel”bijeen. Kortom,deze productie 

heeft de juiste toon getroffen en kent aangrijpende, 

hartverscheurende en ontroerende momenten die de 

kijker zeker zullen raken! Voortdenderende, 

fascinerende en magistraal gestuurde cinema!  
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