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OLJEBYTE • DRAGKROKAR

AC & BILREPARATION
ÄLVÄNGEN

0303-74 99 55
Markus Pasi
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EXTRA

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!
- Alltid 2 års garanti!
- Korta väntetider
- Endast orginaldelar
 ”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGEN!DELA UPP BETALNINGEN! UUPP TILL 24 MÅNADER RPP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!ÄNTEFRITT!

Semesterserva bilen
Ex. Volvo 200, 700, 900

999:-999:-

Öppet mån-fred 08.00-17.00, lunch kl 12.00-13.00

Exkl. material och miljöavgiftExkl. material och miljöavgift

Subaru Impreza. Från 174.900:-

Subaru Outback. Från 269.900:–

ALLTID 4-HJULSDRIFT • BOXERMOTOR • 3 ÅRS FRI SERVICE

Subaru B9 Tribeca. Från 469.900:–

Subaru Forester. Från 229.900:–

FRI SERVICE:
3 år eller vid 1.500, 3.000, 4.500 mil.

GARANTIPAKET:
3 år eller 10.000 mil Nybilsgaranti, 12 års Rostskyddsgaranti,

3 års Vagnskadegaranti, 3 år eller 10.000 mil Lackgaranti,
3 år eller 10.000 mil Elektronikgaranti, 3 års Vägassi stans.

Bränsleförbr. vid bl. körn., 7,9–12,3 l/100 km. 
Miljöklass 2005. CO2-utsläpp bl. körn. 184–291 g/km.

Subaru Legacy. Från 229.900:–

SPORTBILSTEKNIK 
FÖR ALLA SMAKER

Byggd på sportbilsteknikVard 9–18, Lör 11–15 
Filaregatan 7, Kungälv, 0303–20 86 01

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

NÖDINGE. Armin Turka-
novic ville inget hellre 
än att TV4 skulle sända 
hans korta, men starka 
dokumentär om mob-
bingens verklighet i 
Sverige.

Han var nära, men 
två dagar före sändning 
ringde producenten och 
sa att sändningstiden 
inte räckte till för att 
visa filmen.

Istället blev det en 
pratstund om mänsk-
liga rättigheter i radi-
ons P3 – inte så illa det 
heller.

Armin Turkanovic, snart 18 år, 
är en av många unga ambitiösa 
filmare i Ale gymnasium. Till-
sammans med kompisen Anna 
Ronja Hallesten och filmlära-
ren Anders Nilsson förverk-
ligade han drömmen om en 
seriös, sann och stark doku-
mentär om mobbing.

– Jag var trött på alla barns-
liga inspelningar. Jag ville göra 
något riktigt och målet var att 
få med filmen på festivalen An-
geläget i Göteborg. Det är Am-
nesty som står bakom och film-
festivalen vänder sig till unga 
filmare på gymnasienivå, be-
rättar Armin.

Efter att ha läst ett reporta-
ge i Göteborgs-Posten om en 
tjej som blev mobbad på inter-
net fick han en idé om att göra 
något runt de nya formerna av 
mobbing som har växt fram. 
På hemsidan Lunarstorm hit-
tade han ett diskussionsforum 
för mobbade människor. Där 
mötte han för första gången 
”Alexander”. En tolvårig kille 
från Rättviks kommun som har 
varit mobbad från första dagen 
i skolan.

– När jag hörde hans berät-
telser kände jag sympati. Jag 
ville verkligen träffa honom 
och försöka förmedla hans bru-
tala bild av verkligheten. När 
jag förstod hur svårt det skulle 
vara att praktiskt genomföra 
dokumentären med en person 
som bor så långt borta för-
sökte jag hitta något på när-
mare avstånd. Vi gjorde ano-
nyma enkäter på Kyrkbysko-
lan i Nödinge för att se om 
vi kunde hitta något offer där, 
men det var uppenbart att de 
flesta mådde bra och att mob-

bingfrågor behandlades effek-
tivt, berättar Armin.

Till sist presenterade han 
sin filmidé för Alexander och 
hans föräldrar. De lämnade 
nästan omgående klartecken 
och Armin hade nu bara finan-
sieringen kvar att lösa.

– Jag skrev en ansökan till 
Vakna-fonden och fick bidrag 
till resan samt en del omkost-
nader. Det blev en helg i Rätt-
vik och inspelningen gick väl-
digt bra, även om det var job-
bigt att höra hans berättelser. 
Samtidigt kändes det ännu mer 
angeläget att verkligen göra en 
bra film, säger Armin.

Förmedlar mycket
Det blev det också. Även om 
filmen bara är knappt åtta mi-
nuter förmedlar den oerhört 
mycket. Hade den varit längre 
är risken stor att man stängt av 
– för att rädda sig själv. Den är 
känslomässig och det är inte 
svårt att sätta sig in i Alexanders 
vardag. Han återger mycket i 
detalj, vilket gör det extra svårt 
att samtidigt titta på lyckliga 
barn som leker i skolan.

– När föräldrarna och Alex-
ander fick se filmen började de 
gråta, det var både skönt och 
ledsamt. Efter deras medgivan-
de skickades den in till Ange-
läget – filmfestival, där den vi-
sades på den regionala förevis-
ningen, berättar Armin som 
länge hoppades att den skulle 

få än större uppmärksamhet.
– Jag hoppades bli en av 

de sex utvalda filmerna, men 
vi tabbade oss med ljudet och 
därför håller den inte högsta 
klass.

Vaken som han är, Armin, så 
nosade han reda på att TV4:
as Kvällsöppet skulle diskutera 
mobbing. Han skickade in sin 
film och föreslog att den skulle 
visas. Producenten ringde upp 
och sa att filmen var det bästa 
hon sett en 18-åring gjort. Den 
ville hon gärna visa.

– Jag svävade på moln, men 
så ringde telefonen två dagar 
före sändning. Plötsligt fanns 
det inte utrymme för filmen. 
Jag påtalade att om mobbing 
ska diskuteras så måste ung-
domar få medverka i program-
met. Annars tappar de det vik-
tigaste perspektivet och faktum 
är att hon lyssnade. När pro-
grammet sändes fanns det med 
tre ungdomar i studion. Skönt 
att jag bidrog med något i alla 
fall, konstaterar Armin.

I maj dök det till sist upp en 
förfrågan från en radioprodu-
cent som ville att Armin skulle 
medverka i P3 som hade ett 
program kallat ”Gör det själv”. 
Där fick han till sist under tio 
minuter prata om mänskli-
ga rättigheter och framför allt 
om mobbing som har engage-
rat honom mycket.

– Det var roligt. Jag har lärt 
mig mycket av den här tiden 

och nu har jag ett år kvar på 
gymnasiet, sedan hoppas jag 
komma in på teveskolan i Gam-
leby (Kalmarlän). I höst ska jag 
försöka hjälpa en kompis att 
göra en kortfilm av Per Lif-
vengrens livsöde. Vi ska för-
söka göra en kortfilm av 100 
kg kärlek.

Knappast någon som tvekar 
på att Armin lyckas. Med hans 
ambitioner kommer man 
långt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ung filmare från Ale hördes i P3
– Armin Turkanovic har gjort en stark film om mobbing

Armin Turkanovic har gjort en stark dokumentär om mobbing. "Bara finnas till" har väckt 
känslor hos många. Huvudpersonen är verklig och hittades i Rättvik.


