
Jag är fan en panter
Pantrarna är en folkrörelse som de senaste åren vuxit fram i Göteborgsförorten 
Biskopsgården. Leo Palmeståls och Anders Rundbergs första dokumentär om Pantrarna, 
Behandla inte oss som djur kom 2012 och tillsammans med Jennifer Jerez har de nu gjort en 
uppföljare. Filmen följer Pantermedlemmarnas vardag och arbete där möten, diskussioner 
och aktioner av olika slag blandas med externa händelser och reaktioner på dessa.  
Pantrarna är inspirerade av den amerikanska Black Panther-rörelsen och jobbar på 
gräsrotsnivå. Med stort engagemang samordnar de studie- och seminarieresor till andra 
förorter som Husby och Rosengård, de skapar en skidresa för tonåringar som aldrig åkt till 
en skidort, de anordnar en skrivarstudio med Johannes Anyuru, de arrangerar en nattlig 
aktion för tända gatlyktor när stadsdelsförvaltningen struntar i att hålla gatorna upplysta. De 
arrangerar lokala festivaler på  1 maj med internationella gäster som bandet Dead Prez och 
Bobby Seale från Black Panther-rörelsen. De stormar stadsdelsmöten och säger ifrån när 
media säljer ut förorten som fylld av gängkriminalitet och skottlossningar. Deras vardag 
kantas även av dödsfall – alltför många – och i en sekvens möter vi Pantrarna gråtande vid 
en minnesstund för ett av skottlossningarnas offer. 

Det som är slående i filmen är Pantrarnas engagemang, hoppfullhet och förändringsvilja! De 
verkar som en positiv motkraft till medias förortsrapportering, negativa händelser och 
omvärldens fördomar.

Jennifer Jerez, Anders Rundberg & Leo Palmestål om filmen
Vi har sett det som vårt ansvar att inte reproducera den bild av unga i förorten som 
dominerar i media. Ett av målen har varit att visa på de positiva krafter som existerar och 
kämpar för att förändra och förbättra förorten och samhället. Pantrarna analyserar orsakerna 
till de sociala orättvisor som är grunden för att sociala problem och kriminalitet ska uppstå, 
något som helt saknas i medias rapportering. 

En viktig tanke som vi har velat ta med i filmandet är att låta ungdomarna tala i egen rätt och 
inte hela tiden ha med en vit vuxen som antingen ska legitimera det som ungdomarna säger 
eller blir en "motröst". Vi har velat förhålla oss till dem som de experter de är, så som all 
media vanligtvis förhåller sig till Carl Bildt. Unga i förorten måste börja prioriteras av våra 
makthavare. I ett fungerande samhälle skall inte barn och unga behöva ta ansvar för att få 
sina rättigheter tillgodosedda. Alla barn och unga i Sverige borde ha samma möjligheter. 
Medan vissa unga har roligt och gör sådant som hör ungdomen till, måste andra storma 
politikermöten för att kräva sina rättigheter. 

Någonting vi lärt oss under arbetet både med Pantrarna och med filmerna är att allt snack 
om att "förortens röster är viktiga" bara är just snack, ett smycke politiker och andra gärna 
använder, men när det kommer till pengar så tar det stopp.

Pantrarna om Pantrarna:
”Till våra systrar och bröder.
Läs om oss, tänk som oss, stå upp med oss!
 Orden i den här texten är viktigare än orden i tidningen och viktigare än orden i 
skolböckerna. Orden i den här texten handlar direkt om dig och din framtid.



Du vet själv att bara de som kommer ifrån förorten bryr sig om förorten. Husen förfaller och 
politikerna sätter upp övervakningskameror i skolorna och behandlar oss som djur. Vad 
tänker du göra åt det?

När fritidsgården stängs öppnar Pantrarna en ny. När gatljusen slocknar är det vi som lyser 
upp natten med brinnande tunnor och Prince Alis rap. När tidningen ljuger om orten är det 
Pantrarna som kickar in till stan, hotar att ockupera redaktionen och får dem att be om ursäkt 
framför folket.

Pantrarna är en växande grupp förortsbor som är trötta på snack och som vill att ortens 
människor ska vara självständiga och fria som alla andra. Vi vill inte ha bidrag, vi vill ha jobb. 
Vi vill inte att blåljus ska lysa upp torgen, vi vill att gatlamporna repareras och tänds. Vi vill ha 
våra rättigheter och vi vill att du också ska ha dina rättigheter, fattar du? Vi är inte höger eller 
vänster. Pantrarna säger: lita inte på din politiker, lita på dig själv. Ibland fungerar vi som 
mellanhand mellan förortstorgen och stadsdelsnämnderna, mellan ungdomar och tjänstemän 
i kommunen. Andra gånger mobiliserar vi hela orten och stormar ett möte och riktar våra krav 
direkt till de som har makten. Vi talar alltid med din röst och vi ljuger aldrig för folket eftersom 
det bara skulle betyda att vi ljög för oss själva.

Du har rätt att bli vad du vill. Du har rätt att ha en meningsfull
fritid. Du har rätt att slippa bli utsatt för trakasserier från poliser och orättvisor från samhället. 
Världen och framtiden tillhör dig och förortens öde ska inte avgöras av människor som inte 
bor där du bor, som inte heter som du heter, som inte ser ut som du ser ut. Organisera dig 
eller gå under! Get up! Stand up! Gå med i Pantrarna!

All makt åt folket!”
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