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NÖDINGE. Batoul Raad 
har en lista med saker 
hon vill göra i framti-
den.

– Helst skulle jag vilja 
ta över världen och för-
bjuda tobak- och alko-
holindustrin, säger hon.

Än så länge är hon 
nöjd med sin populära 
pysselklubb i Nödinge, 
ett initiativ som gör 
henne till ett av sex 
goda föredömen i Ale 
2010. 

Batoul Raad, 13, från Nö-
dinge är en av sex ungdo-
mar som får dela på 30 000 
kronor. Ale kommuns ung-
domsstipendium ”Ett gott 
föredöme” delas ut i sam-
band med nästa fullmäktige-
sammanträde. Juryn belönar 
henne för sitt stora samhälls-
engagemang som bland annat 
har lett till att en pysselklubb 
har startats i Nödinge. Det är 
långt ifrån det enda som en-
gagerar Batoul. Hon är också 
aktiv i SSU, Ale ungdomsråd 
och hinner också med konst-
åkning i Kungälv.

Vad är roligast?
– Hmmm, den var taskig. Pys-
selklubben är nog nummer 
ett, men jag älskar verkli-
gen politik. Att kunna påver-
ka och diskutera olika frågor 
tycker jag är jätteroligt, säger 

Batoul som blev helt ställd 
när hon fick veta att hon blivit 
stipendiat.

– Det är så himla kul att 
man får uppmärksamhet för 
det man gör. Jag tycker Ale 
kommun är superbra. Vakna 
är också bra. Allt de gör är 
toppen och jag tycker den 
viktigaste frågan är att få 
ungdomar att tacka nej till 
droger, men det är svårt.

Varför?
– Därför det är så mycket 
grupptryck och sen får inte 
barn vara barn lika länge som 
tidigare. Idag är det väldigt 
många tjejer i min ålder som 
sminkar sig och är med killar. 
Många blir vuxna för tidigt. 
Jag tycker man ska få vara 
barn längre, svarar Batoul.

Tänker spara
Stipendiet är på 5000 kronor 
och självklart saknas inte 
idéer om hur pengarna ska 
användas.

– En del ska gå till pyssel-
klubben, lite tänker jag spara. 
Jag måste ha lite pengar när 
det blir dags för bil, körkort 
och att flytta hemifrån, säger 
Batoul klokt.

I sommar hoppas hon få 
åka med till lägret på Krok-
holmen.

– Men det fanns tyvärr 
bara 50 platser och det var 
typ 100 som sökte, så chan-

sen är nog inte särskilt stor. 
Jag har hört att de pysslar lite 
där ute på ön så jag kanske 
kan anmäla mig som ledare 
om jag inte kommer med…

Det kan du garanterat 
göra, Batoul!

BOHUS. Hon jobbar med 
andras hästar, men 
drömmer om en egen.

Emelie Bergstrand, 
16, tar också hand 
om alla unga tjejer 
som besöker Ale-Jen-
nylunds ridklubb.

– Vi är som en enda 
stor familj här, säger 
hon när lokaltidningen 
hälsar på.

Fem dagar i veckan – minst. 
Ofta till sent på kvällen. 
Emelie Bergstrand har inte 
svårt att få eftermiddagar-
na att gå. Så snart hon har 
kommit hem promenerar 
hon upp till Ale-Jennylunds 
ridklubb.

– Jag har varit här i åtta 

år nu och det är väl som ett 
andra hem. Är det mycket i 
skolan tar jag med mig böck-
erna hit och pluggar här, 
säger Emelie Bergstrand.

I nästa vecka får hon ta 
emot ett av årets ungdoms-
stipendier om 5000 kronor. 
Med sitt varma och glada 
leende fungerar hon som en 
sund förebild för personer i 
hennes närhet skriver juryn i 
sin motivering.

Alltid glad
– Tja, det stämmer väl. Jag 
har svårt för att inte vara glad. 
Det kom som en total över-
raskning att någon hade no-
minerat mig, men jag blev 
väldigt glad – och stolt, säger 
Emelie.

Hennes uppdrag på rid-

klubben är svårt att beskri-
va. Hon gör nämligen lite av 
varje – eller mycket av varje.

– Jag hjälper till där det 
behövs. Nu har jag ett par 
hästar som jag sköter om 
åt andra, sen har vi ridsko-
lan och där är det bra att 
vara många ledare, berättar 
Emelie och fortsätter:

– Det här är också som en 
fritidsgård där vi kollar film, 
fikar och bara umgås.

Hur ska du använda sti-
pendiet?
– Jag skulle vilja gå en privat-
utbildning i djurkommunika-
tion. Den kostar 2000 kronor. 
Det finns så mycket att lära 
om hur vi kan kommunicera 
med djur. Jag pratar med våra 
hästar idag, men det är inte 
samma sak som att de alltid 
förstår, säger hon.

Hästtjej
Emelie ser sig själv som en 
ganska vanlig hästtjej som har 
gått igenom alla stadier med 
tidningar som Min Häst och 
Starlek samt läst en del Kit-
tyböcker.

Hästintresset föddes när vi 
bodde på så kallade 4H-går-

dar när jag var liten.
Efter en stunds samtal är 

det dags för fotografering. 
Emelie får låna två hästar som 
är på språng.

– Det här blir speciellt. En 
lektionsponny och en ”sur-

tant”, grymtar Emelie när 
hon tittar på sina två häst-
vänner – och ler sedan brett i 
vanlig ordning.

”Jag älskar politik”
– Batoul Raad har 
framtiden klar för sig

BATOUL RAAD
Ålder: 13
Bor: Nödinge
Familj: Mamma, pappa och stora 
syster Kristina, 16, tvillingarna 
Hamodi och Jara 11 år.
Roligaste ämnet i skolan: Biologi. 
”Jag älskar att forska kring växter 
och människor”.
Drömyrke: Doktor
Gör jag om 10 år: ”Då pluggar 
jag till läkare, men bor nog kvar i 
Nödinge. Det är mitt hem.”

Favoritdjur: Katt
Skulle jag själv ge ett stipendium: 
”Sabahudin Sabani i Showgänget är 
värd ett, min storasyster Kristina 
också, liksom lillasyster Jara som 
hjälper mig i pysselklubben”.
Vill jag göra för ungdomarna i 
Ale: ”Öppna fler fritidsgårdar eller 
att de som finns är öppna mer”.
Om att vara ett gott föredöme: 
”Jag blev så otroligt glad, det går 
inte att beskriva”.

Batoul Raad är en av sex ungdomsstipendiater i Ale kommun. 
Alekuriren gratulerade med en bakelse på Svenheimers kondi-
tori på Ale Torg.
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Emelie vill lära sig tala med hästar
– Stipendiet går till en kurs i djurkommunikation

Emelie Bergstrand med Rambo och Milli. Det är en lektionsponny och en ”surtant”.
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EMELIE BERGSTRAND
Ålder: 16
Bor: Bohus
Familj: Mamma, pappa och store-
bror.
Läser: Naturvetenskap i Ale gymna-
sium. ”Jag stortrivs där”.

Drömjobb: ”Eget företag med rehab 
för hästar”.
Gör jag om 10 år: ”Då bor jag på en 
gård med kossor, får och ett rehab 
för hästar…och en bonde”.
Andra intressen: Fotografering


