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Handling
Eric Bishop mår inte bra. Han dagdrömmer och en dag

kör han fel väg genom en rondell, krockar och hamnar på

sjukhus. Vi förstår att livet inte är så lätt för Eric i den

arbetarklassmiljö han lever i, med styvbarn som inte hjäl-

per till ett dugg med vardagsbestyren där hemma. 

Eric fantiserar om fotbollslegenden Eric Cantona som

han har på en affisch i sitt rum och frågar om han är lyck-

lig. Själv lever han ensam sen sju år. Arbetskompisarna

vid postsorteringen försöker få honom på bättre humör.

De tar med honom på puben, de berättar roliga historier,

tonen är rå men varm och hjärtlig.

En kväll när Eric återigen talar för sig själv och tittar på

affischen av idolen Cantona - så står Eric Cantona livs

levande i rummet. Eric Bishop ber honom säga några ord

på franska för att bevisa att det verkligen är han. De bör-

jar tala om livet, om att komma över sina problem. Eric

berättar om sin ungdomskärlek Lily Devine, om hur de

dansade - det var så de träffades - och trivdes samman.

Nu, trettio år senare, vågar Eric inte ens träffa henne.

Cantona säger: Den som förutser alla faror ger sig aldrig

ut på haven, med andra ord, den som inte vågar, vinner

aldrig. Och man har alltid fler val än man tror, det har

han lärt från sin fotbollskarriär.

Eric bestämmer sig så småningom för att våga träffa

Lily - sin första fru - om inte annat så för att gå deras

gemensamma dotter Sam till mötes med att hjälpa till

med barnpassning när hon måste plugga. Det blir ett lite

styltigt första möte - men isen är bruten. 

Och Eric och Cantona träffas igen och pratar förstås fot-

boll. Eric frågar Cantona om han minns alla målen - mot

Sunderland, Arsenal, Liverpool etc. Nej, svarar Cantona.

"Men måste det inte ha varit fantastiskt med 60 000 på

läktarna som bara skrek?" Jo, svarar Cantona "men jag var

ofta nervös, det handlade om att varje gång våga ge något

extra, överraska, ta risker och chansa lite. Att spela säkert

är ingen konst."

Eric talar om hur han saknar matcherna. "Det är det

enda stället där man kan skratta, jubla, gråta utan att ris-

kera att bli anhållen." Filmen är något av en kärleksför-

klaring till fotbollen som skön konst, som (manlig)

gemenskap på läktarna. Deras samtal är bildsatt med

autentiska bilder från de matcher när Cantona var kung

Looking for Eric

"Looking for Eric" är en varm skildring av en handfull

människor som inte riktigt hittar fram till varandra. Med

humor och psykologisk insikt frilägger regissören Ken

Loach moralfrågor kring några samhällsfenomen. Och

till sin hjälp tar han denna gång fotbollslegenden Eric
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vägen förbi skurkgänget. Alla tar på sig Cantona-masker

och baseballträn och ger sig in på deras bevakade

område. De stormar huset, sabbar och sprutar ner hela

kåken - samt filmar allt. De frågar om de känner igen

pistolen, som de i sin tur tvingat styvsonen Ryan att

gömma. Med svansen mellan bena ger skurkarna upp.

Sam tar sin examen, två stolta föräldrar står bredvid

varandra med glada miner. 

Fotboll som metafor för livet
Eric Cantona formligen strör visdomsord och kloka sen-

tenser omkring sig när han pratar med Eric Bishop. Hans

fotbollstänkande vävs in i de moraliska ställningstagan-

den som Eric tvingas till i relation till ungdomarna

omkring honom och till Lily. "Den som sår tistlar får

skörda taggar" säger Cantona. "För att överraska måste du

först överraska dig själv!" Och "den som inte vågar något,

vinner aldrig." Det kanske kan låta som klyschor, men

rymmer onekligen en del psykologiska insikter om hur vi

människor fungerar. Och det är därtill sagt med ett stänk

humor och med glimten i ögat.

Men dagens fotboll är föremål för en infekterad sam-

hällsdebatt där många pekar på de kostnader för samhäl-

let som idrotten och inte minst fotbollen orsakar med sina

bråk och skadegörelse med rivaliserande supportergäng.

Och publiken sviker, familjer skyr våldet. Några påstår

även att fotbollens själ riskerar att gå förlorad när det i så

hög grad handlar om pengar - de rika klubbarna köper

bra spelare för att inte riskera att det ska gå dåligt. I prak-

tiken står ju kampen varje säsong i de spanska, engelska

och italienska ligorna mellan 3-4 lag. Inga andra har

någon egentlig sportslig chans. 

• Eric Cantona kanske inte är så välkänd för dagens

svenska ungdomar - men i England är han en levande

legend. En ganska bufflig och bångstyrig fotbollsspelare

men som här porträtteras på ett varmt sätt av regissören

Ken Loach. Vad tycker eleverna om filmen, om karaktären

Cantona, har han rätt i sina tankar?

• Hur ser de på Eric Bishop? Som en lite pinsam och tön-

tig looser? Eller hittar de fram till andra kvaliteter hos

honom?
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på Old Trafford med sitt Manchester United. Och vi får

bland annat se en samling läckra mål.

De sticker ut på träningsturer med varandra där Eric

Cantona och Eric Bishop springer och hoppar och gör

olika fotbollsrörelser samman. Och Cantona säger: "Den

allra mest storsinta hämnden är att förlåta." När en kom-

pis ser honom springa ute i naturen undrar han vad han

håller på med. Han ser ju inte Cantona som ju förstås bara

är en inre syn för Eric. "I'm fucking training, what's wrong

with that.", svarar han.

Cantona - eller i verkligheten, Eric Bishops inre röst och

tankar - provocerar Eric att ta itu med sina ohjälpsamma

tonåringar. Han inför nya regler: Vid middagsbordet lagar

han till en god måltid, men bara åt sig själv. Killarna frå-

gar vad de ska äta. "Inget jobb - inget käk.", svarar Eric.

Också teveapparaterna åker ut. Eric bestämmer sig för att

skapa en helt ny ordning hemma, att inte låta sig köras

med av sina styvbarn. 

Men så en dag dyker det upp problem med en pistol och

någon halvgangster som killarna råkar i delo med, någon

lokal liga. Eric tar ansvar när han förstår att barnen glidit

snett och hamnat i dåliga kretsar. En kille har skjutit

någon för att han "blev förolämpad på puben" får han

höra och suckar djupt. Han tar tag i saken, men när han

närmar sig gänget för att tala ut och lämna tillbaka pisto-

len så bussar de en kamphund på honom, filmar det hela

och lägger ut på YouTube. 

Lily och Eric börjar ses alltmer i samband med att de

lämnar över Daisy, deras gemensamma dotter Sam's

flicka. De talar om den tid de hade tillsammans, varför de

separerade, alla känslor av besvikelse. Det gör ont samti-

digt som de kommer varandra närmre, utvecklar en för-

ståelse för varandra. 

En dag kommer en piketstyrka med skarpladdade skjut-

vapen och hämtar Eric och pojkarna till förhör. Eric blir

förtvivlad och tror att allt nu är förstört. Men Cantona

återupprepar sitt credo: "Det finns alltid fler möjligheter,

andra val, alltid!" För att överraska måste du först över-

raska dig själv! På så sätt mognar en plan fram när Eric

börjar tala om problemet med sina gamla arbetskompisar.

Vad är ligisterna mest rädda för?, frågar Eric. Jo, att tappa

ansiktet!

På väg till en bortamatch tar bussen med alla fans
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• Samtidigt visar Loach och hans ständige kompanjon

som manusförfattare, Paul Laverty, upp en ganska så

romantiserad och kanske förskönad bild av dagens fot-

boll. Filmen fungerar nästan som en hyllning kan man

tycka. Men hur tänker eleverna kring de astronomiska

belopp som förekommer i storklubbarna, är det förenligt

med sportens innersta själ?

• Att sätta ord på sina problem är att till hälften lösa dem.

"Man måste möta sin fruktan för att komma över den"

säger Cantona. Stämmer det, är det så det fungarar?

Ungdomars situation
C'est la vie, säger Cantona (född fransos men hade sin

karriär i England) och med det menas väl att man inte ska

riva upp himmel och jord för allt som inte är så viktigt.

Livet rullar på och levs enligt många lättare om man

lyckas ta det med en klackspark ibland. Men filmen rym-

mer också en hel del kritik mot olika fenomen i samhället.

Exempelvis hur ungdomar lever sina liv - om att hjälpa till

hemma och att ha respekt för varandra. Samtidigt vet vi

att nästan aldrig tidigare i historien har ungdomar haft så

svårt att komma in på arbetsmarknaden och som en följd,

hela bostadsproblematiken. Det underlättar inte ungdo-

mars självkänsla. Och då är det inte lätt för föräldrar och

vuxna att balansera ett ansvar som uppfostrare och före-

bild.

• Ryan och Jess slår för det mesta dank hemma, spelar tv-

spel, dricker öl och sover halva dagen. Precis sånt som

föräldrar kan bli halvt galna över (och som knappast gyn-

nar skolarbetet). Eric vantrivs med situationen men gör

till en början inget åt saken mer än att skälla och himla

med ögonen. Men så ändrar han taktik och blir skarp och

tydlig. Inget jobb - inget käk, säger han. Vad tycker ele-

verna om Erics förändrade hållning, är den förståelig?

Uppskattar de den rentav? Hur ser eleverna själva på att

hjälpa till hemma?

• Det handlar i filmen om olika generationer med olika

kultur. Känner sig eleverna träffade av att Eric - med stöd

från sin namne Cantona - provocerar ungdomarna och

menar att de lever på en lögn?

• "Allt började med en jättesnygg passning från Eric Can-

tona", står det alldeles i filmens inledning. Hur ska vi

tolka detta lite dubbla budskap?

• När Lily och Eric träffas och småpratar berättar Lily att

hon först blev så arg efter att de separerat - men sen

tänkte hon lite längre berättar hon och säger: "Gud vad

den mannen missar mycket." Hur tänker hon?

Lite om Loach 
Regissören Ken Loach tillhör den skara firade filmmakare

som brukar belönas vid den stora festivalerna i Berlin och

Cannes. I vanliga fall är hans adelsmärke en rätt tuff soci-

alrealism där han attackerar orättvisor i samhället utifrån

ett politiskt vänsterperspektiv så som i “Riff-Raff”, “Rai-

ning Stones”, “My name is Joe”, “Sweet Sixteen” mfl. Men

i "Looking for Eric" är tonen lättare och mitt i allvaret

finns stråk av kärv humor.

• Hur uppfattar eleverna filmen, tar de till sig det poli-

tiska innehållet? Lyckas Ken Loach och Paul Laverty få

fram sitt budskap?
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