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Det är inte första gången Malony
står framför domaren Florence
Blaque (Catherine Deneuve).
Redan som sexåring placerades
han på institution och har sedan
dess gjort en spikrak karriär som
ungdomsbrottsling. Men Malony
har tur. Både domaren och fältassistenten Yann vägrar släppa
taget om honom och fortsätter
envist tro att han så småningom
kommer finna sin plats i livet.

Det är ovanligt att se en så postiv och hoppfull
skildring av en ung pojke som hamnat i ett liv
av brottslighet och institutionsvård. Regissören
Emmanuelle Bercot ville göra en film om hur
systemet tar hand om en pojke som Malony,
och började med att göra en omfattande
research. Då blev det uppenbart för henne hur
avgörande det är med tålmodiga, hängivna
vuxna som inte ger upp när det känns hopplöst. Den ursprungliga bakgrunden till filmen
föddes en sommar i Bretagne som Emmanuelle
Bercot som tonåring tillbringade hos en morbror som då förestod en sommarkoloni för
ungdomsbrottslingar.

”Jag har burit på det här projektet
i många år och till slut kunde
jag förverkliga det. När jag hade
observerat arbetet i domstolarna,
tillbringat tid på ungdomsfängelser, läst en massa böcker
och sett alla dokumentärer och
reportage jag kunde komma
över i ämnet var jag väldigt
omskakad. Och full av beundran
för alla de människor som inte
ger upp utan fortsätter att
kämpa för de barn och ungdomar som hamnat fel i livet.”

”Jag var fascinerad av de här bråkiga, uppkäftiga, rebelliska ungdomarna”, berättar Bercot

Hela manuset börjar med devisen: Alla barn

som själv var en väluppfostrad, ordentlig flicka

har rätt till utbildning. Det är familjens ansvar

från trygga familjeförhållanden. Samtidigt

att se till men om familjen är dysfunktionell

kunde hon följa hur de vuxna kämpade med

övergår ansvaret till samhället. ”Det samman-

att få dem på rätt spår, att få dem att ta emot

fattar perfekt vad filmen handlar om”, säger

hjälpen som erbjöds och lita på att det fanns

Bercot. ”När det kommer till barn och unga är

människor som trodde på dem.

ingenting hugget i sten och man kan aldrig ge
upp.”
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