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Jag heter Ingbritt Martinsson. 

Några av mina uppdrag för Centerpartiet är förste vice ordförande i Eksjö kommuns 

fullmäktige, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och beredningen samt ersättare 

i kommunstyrelsen. 

Det som upptagit merparten av mitt yrkesliv är skolan först som mellanstadielära, 

sedan speciallärare och därefter specialpedagog hela tiden i Vetlanda kommun.   

Min mer eller mindre aktiva tid som centerpartist började i mitten av 90-talet. Karin 

Eriksson ringde mig och undrade om jag ville följa med på ett gruppmöte och på den 

vägen är det.  

Som fyrtiotalist växte jag upp i en tid med nästan outtömliga möjligheter och en 

tankefrihet som upplevdes obegränsad med studentuppror, (kårhusockupation i 

Jönköping,) jämställdhetskamp, vietnamdemonstrationer med mera med mera. Jag 

tillhör 68-generationen och detta har naturligtvis påverkat mina värderingar som jag 

har tagit mig genom livet. I Centerpartiets politik kan jag hitta stöd för mitt sätt att 

tänka ” -alla människors lika rätt och värde –”. 



Jag vill fortsätta att citera vårt valprogram för 2019 – 2022. 

”Politik är inget självändamål. Det är alla medborgare som är politikernas 

uppdragsgivare. För Centerpartiet handlar det om levande demokrati om att vara 

delaktig och att få vara med och ta ansvar. Det sker också i föreningsliv, i 

studiecirklar och ute i samhället där man löser uppgifter gemensamt.  

I det goda samhället möts människor med olika bakgrund och erfarenhet, med 

respekt för varandra. I Centerpartiet handlar jämställdhet om lika möjligheter för alla. 

Vi vill motverka klyftor mellan människor, mellan stad och landsbygd, mellan fattig 

och rik, ung och gammal.” 

Jag har varit med och tagit fram fem valprogram för Centerpartiet som är dokument 

framställda genom levande demokrati där alla medlemmar som vill har tagit del och 

påverkat. 

Som den produkt av min tonårstid blev jag också en ”grönavågare” och bosatte mig 

tillsammans med min man på ett undantagställe som tillhört min farmor och farfar. 

Husdjur som höns, gäss, häst, kaniner och tjurar har funnits på vårt ställe. Vi har till 

och med vid ett tillfälle odlat råg och vete som sedan maldes till mjöl i kvarnen i 

Värne. Det blev bara engång! Vi fortsatte vårt ”grönavågarliv” med en liten gård och 

köttproduktion för 40 tjurar och kalvar.  

Som pensionärer odlar vi numera bara för husbehov och i år mer än tidigare för 

resorna till barnbarnen i Enköping har sorgligt nog nästan upphört.  


