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”Det är bara att göra”
”

I våras var Batoul
Raad en av finalisterna i TV4s Eldsjälsgalan för sitt ledarskap
i Ale pyssel- och
kulturförening. Men
allt började med en
lögn.

Personalen på den närliggande fritidsgården började föreslå för de yngre barnen att gå
till pysselföreningen på eftermiddagarna. Verksamheten
som Batoul och hennes lillasyster Jara Raad drev växte.
– Det krävs inte så mycket för att leda en grupp med
yngre. De lyssnar på en om
man fått deras respekt. Det
gäller att ha en speciell ton i
rösten och vara deras kompis.
Man får inte trycka ner barn.
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flera dagar. Just nu pysslar
föreningen armband med
budskapet ”Drugs kill” som
säljs i vissa affärer till förmån
för Vakna-fonden.
– Jag har en vilja att ge tillbaka till samhället. Samhället har gett så mycket till mig
med all välfärd och att jag har
fått möjlighet att ha tillgång
till en lokal, säger hon och
kollar runt i den tomma lokalen på Klöverstigen.

JOHAN FLANKE/AIBILD

– Jag tog med mig saker som
jag hade pysslat hemma till
skolan när jag gick i femman.
Läraren frågade om jag hade
en pysselklubb. Jag svarade
”ja”. Det var en lögn, men då
började folk vilja vara med så
det blev att starta en pysselklubb, säger Batoul Raad.
Det var för åtta år sedan.
Till en början satt de i familjens kök på Klöverstigen
i Nödinge och pysslade. När
köket blev för litet ställde
Hyresgästföreningen
upp
med en lokal och Vakna-fonden som stöttar drogfria aktiviteter för ungdomar i Ale
kommun gav pengar för att
köpa in material.
– Det var fullproppat flera
kvällar i veckan, säger Batoul
Raad.

Jag har en vilja
att ge tillbaka
till samhället. Samhället har gett så
mycket till mig.

ENTREPRENÖR. Batoul Raad är 19 år men har varit ledare i den egna

föreningen Ale pyssel- och kulturförening under många år. I våras var hon
finalist i Eldsjälsgalans pris om Årets unga eldsjäl.

Det handlar om att gå ner till
deras nivå och lyfta dem. Mot
de som vill störa gäller det att
vara kaxig tillbaka, säger Batoul Raad och ler.
När hon och Jara märkte
att vissa inte kom för att de
skulle göra sina läxor började

de med läxläsning i lokalen
också.
Nu samlas pysselföreningen inte lika ofta som förut.
Varannan onsdag kommer
omkring 15 barn i åldern
mellan sex och tolv år. Under
loven är det aktiviteter under

Hon kallar sig själv för entreprenör.
– Det är ett sätt att tänka
som ingen skola kan lära ut.
Det är det kreativa. Det finns
inga gränser. Det är bara att
göra det, säger Batoul Raad
som deltog i Ale kommuns
projekt Young entrepreneurs
of Europe under gymnasiet.
I höstas började hon studera media och entreprenörskap vid Göteborgs universitet. Hon skriver och fotograferar för Göteborgs stads
ungdomshemsida Djungeltrumman. Sedan årsskiftet är
hon också socialdemokratisk
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
– Jag ser nämndens ansvarsområden ur ett ungdomsperspektiv, säger hon.
Det politiska intresset
väcktes då hon i skolan gjorde

BATOUL RAAD
Ålder: 19 år.
Bor: Nödinge.
Familj: Föräldrar, tre syskon och
en katt.
Studerar: Media och entreprenörskap vid Göteborgs
universitet.
Dold talang: Skate- och konståkning.
Fritid: Pysselföreningen, läsning, skate, konståkning, skriva
och fotografera.
Dröm: Leda ett pysselprogram
på Barnkanalen.

en plansch om att inte röka.
– Varför skulle barn vara
tvungna att jobba på tobaksplantage, varför finns det
klyftor i samhället och varför
finns det skillnader mellan
tjejer och killar? säger Batoul
Raad.
När hon fyllde 13 år gick
hon med i SSU, bildade SSU
Ale och satt under flera år i
styrelsen för SSU-distriktet i
Norra Älvsborg.
I somras började hon och
Jara spela in pysselfilmer
som nu ligger på YouTube under namnet ”Batts pyssel”.
– Jag blir glad av att pyssla. Det vore kul att utveckla
filmerna till en podcast, säger
hon.
Framtidsplanerna
handlar
om att fortsätta med det som
hon gör i dag, plugga och att
ha kul.
Och hennes tips till hur
man lär sig nya saker är lika
enkelt som så mycket annat
för Batoul Raad.
– Bara man vill så blir man
bra på det.
Johan Flanke

johan.flanke@sap.se
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