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Nyhetsbrev nr 1

tVi vill nl unga vuxna
som har nlgot att
berit{a men Inte har
tillgAng till medla.'
Gunnar Vagntstam
prolektledatc

Overst frin viinstecTasse Ahmed
Bayram Uludag, Jenny Nerstrand, Aydin
Saygin, Josh Akdag,.Yasin Uludag,
Abbe Okur, Barbara Bortego, Anna
Bauer, Yunus Tutuncu och Umed Sejadi
Foto: Gunnar Vagerstam

Gatuvlld I Rlnkebl8
Tjejerna i Rinkeby funderar.
Vad skall deras film handla om?
Som diskussionerna nu gar si blir
det troligen ett dokumentflrt
reportage om gatuvild och det
faktum att minga inte vegar vittna
om vad dom sett...
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IDialog om demokrati
redakt6r: gunnar.vagerstam@ordfronttv.se September 2fi19

Fdreningen Ordfront driver under tre 6r ett medie och
demokratiprojekt i Rinkeby/Tensta, Botkyrka och frdn ndsta

6r ocksd i Sridert€ilje. Mdlgruppen 6r ungdomar i ildern
L&25 med annan etnisk bakgrund 6n den svenska.

Ja, ungdomarna fr&n Alby
valde det svflraste:
En dramatisering!
-Skriva manus, hfllla i
regiarbetet, giira bild-
manus, casta skidisar,
bemanna alla funktioner i
ett fiktionteam...och sen
b0da spela in scenerna..

URPRilNR:
18 november2009

tlRdatarm
fun{Omesan

Ga t3.3O

iliiiliil{/l
Ordfront TV drivs av
Lokalfiireningen Ordfront
Stockholm och bestir av
frivilliga och ideellt
arbetande rnedarbetare.
Ungdomarnas produk-
tioner kommer att siindas
pfl Ordfront TV i Oppna
Kanalen iiver stockholms-
omridet och p& webben:
www.ordfronttv.se.

lnspolnlngpigtul
Filmen "Darwins Teori"
som handlar om mobbning
tar form.

Ljud: Yakup Kayhan,
kamera: Aydin Saygin
Medverkande: Josh Akdag
Foto: Jennifer Jerez

Projektet Dklog om
D emdcrdi lw mdilrggiorts
genom ekonomiskt st6d frAn
Allminna Arvsforden.
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Ungdomarnas erfaren-
hoter fran processon tas
tillvara, vilsen[iga
hindolser och upp-
levelser under prciekt-
tiden dokumenteras.

Nir filmreportagen ir klara
kommer skola, polis,
sociala myndigheter m fl
intressenter att erbjudas
filmvisning med efter-
f6ljande diskussioner.

De som har deltagit i grupperna kommer att ha l?irt sig ett hantverk (filmning, redigering, och
intervjuteknik) och samtidigt vidgat sina vyer angiende miinskliga rbtdgheter, demokrati och
jiimstiilldhet samt liirt sig hur man Httare tar sig fram i det svenska samhtillet.

Regiss6ren och manusf6rfattaren Bayram Uludag kollar kameravinkeln. Aydin Saygin (foto)
och Tasnuba "Tasse" Ahmed (ljud) awaktar, liksom skidisama Coskun Akdag och Umed
Sejadi. Foto: Jennifur Jere

I hwrdgt p& en JollbE6J...
"Att arbeta mot mobbning iir egentligen nigot vi alla borde gdra. Mflnga gflr runt med
mentaliteten att "det bara iir sii", flEn s[ger man inte nej till det si har man accepterat det. Jag
tror att vi bidrar till fdrbiittring i samh?illet och skolor genom att viga prata om temat och spela in
en film. Vi har lagt ner dag och natt pi projektet och hoppas att det skall visa resultat.
Pfl viigen dit har vi sttitt pi en massa fiirhinder, bland annat en massa skolor som inte vflgade
samarbeta Ei grund av att de inte vill bli fiirknippade med mobbning, det iir ett sett att fly ifrin
verkligheten istiillet ftir att arbeta med det. Men alla dessa fthhinder har inte stoppat oss ifrfln att
nfl vfrrt mil. Vi valde det svira och vigar siiga nej till mobbning. Det kommer vara en njutning
fiir 6gat att f;i se filmen vi har istadkommit tillsamrnans sen " (Bayram Uludag)

Bbprumi5r: S0ndagcn den 13 dccember 2fiD BioRio K11630 T-bana: Hornstull

Mer information om filmen: bayram.uludag@hotnrail.com, @




