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Jag började min politiska karriär när 
jag var 20 år. Började med Moderater-
nas ungdomsparti och gick därefter 
över till Centern 14 år senare. Jag star-
tade med att spela innebandy med CUF 
(Centerns Ungdomsförbund) och 2014 

gick jag vidare med att vara mer poli-
tisk engagerad och började med att 
vara med på Centerstämman i Hapa-
randa. Jag skrev en motion om att få ut 
intellektuella funktionsnedsatta perso-
ner utan att handledare följer med till 
den dagliga verksamheten. Jag tyckte 
att det skulle skötas av personalen och 
av de som jobbar. Det har blivit så för 
en del av platserna. Nu har jag blivit 
nominerad till distriktsstyrelsen och 
jag får besked den 23 mars om jag kom-
mer med. Det finns en del viktiga frå-
gor som t ex: 

1. Hur arbetar lokalpolitiken för 
att främja politiskt engagemang för 
personer med funktionsvariation? 
Det finns personer med olika funk-
tionsnedsättningar inom partiet och det 

är viktigt att olika handikapp finns med 
i olika delar av samhället för att få för-
ståelse för de problem som dyker upp i 
vardagen. Ett bra bemötande och för-
ståelse för att vi är olika är något jag 
tycker är viktigt. 

2. Hur arbetar man för att för-
bättra vardagen för funktionsned-
satta personer? 
I Ystad finns Grunden som är en före-
ningen för intellektuellt funktionshind-
rade. Grunden har funnits i tio år och 
omfattar även grannkommunerna. Vi 
har fester och olika aktiviteter. 

Det som är viktigt är att öka tillgäng-
ligheten för funktionsnedsatta personer. 
Handikappsanpassa närmiljön och öka 
medvetenheten hos gemene man hur 
svårt det är att ha olika handikapp. 

3. En stor lokalfråga är hamnen i 
Ystad. Vad händer? 

Grunden är lagd för en hamnutbygg-
nad. Vi skall bygga en hamnstad med 
flera tusen lägenheter och som skall 
vara tillgänglig för alla möjlig grupper 
även boende med olika funktionsned-
sättningar. 

 
4. Hur ser vardagen ut för en lo-

kalpolitiker? 
En fritidspolitiker är en som har ett 

stort samhällsengagemang och gör 
detta på sin fritid. De flesta har både 
studier och arbete och skall hinna med 
både politiska möten och uppdrag på 
fritiden. 

Många lever efter normer där bilden av 
det perfekta livet målas upp. En verk-
lighet som visar på att om vi följer 
dessa normer har vi uppnått ett välbe-
finnande och kan stolt säga att vi lever 
det liv som förväntas av oss. Genom 
sociala medier tävlar vi i att försöka 
överträffa varandra genom bilder av 
detta perfekta liv. Hus, jobb, barn och 
överflöd. När vi möter nya människor 
ställs det snabbt frågor om jobb, status 
och pengar. Denna verklighet lever 
många i med tron att det är så man ska 
leva. Det säger normen.  

Jag anser att dessa normer är illus-
ioner av verkligheten. Ingen är perfekt. 
Ingen kan leva det perfekta livet. Utåt 
sett kan man se hur lyckliga vissa är, 
men under ytan bubblar hemligheter 
och begär. Där den egentliga sanning-
en är att dessa begär söker spänningar 
utanför normen, utanför äktenskap, 
jobb och lagar. Där en liten bit av alla 
människor ibland önskar att få leva en 
stund i det förbjudna. Det finns en out-
talad mörk verklighet i alla människor. 
Vi skulle inte kunna bli klassade som 
människor om vi bara var goda och 
aldrig hade en förbjuden tanke då och 

då. Sedan om och hur vi agerar utifrån 
våra tankar är väl kanske det som av-
gör om vi klarar av att leva i denna 
illusion eller inte. 

Normer finns ibland oss från att vi 
föds tills vi dör. Oavsett vilken verklig-
het vi lever i så finns det en baksida 
som vi helst inte talar om. Baksidan där 
till exempel barn tvingas gå till skolan 
för att få mat i magen den dagen, pga 
av fattigdom som inte syns. Där vi 
ständigt vill gå ner i vikt för att nor-
men säger att vi ska se ut som media 
påvisar, med smala så kallade snygga 
människor, för vad som är snyggt är ju 
faktiskt en subjektiv iakttagelse, för att 
må bra. Det är inte bara vuxna som 
granskas utan även i skolorna vägs och 
mäts alla barn och bedöms enligt vik-
tens norm, nämligen BMI.  

Om normen är en illusion av verklig-
heten så är den egentliga sanningen 
mycket mörkare än någon skulle vilja 
erkänna, men om vi vågade vara mer 
öppna med varandra och sluta förvrida 
sanningen genom sociala medier så 
kanske det hade varit lättare att se den 
äkta normen. Där vi kan se att mänsk-
lighet inte är att vara perfekt, utan att 

ha förståelse för att det är okej att vara 
svag ibland eller annorlunda än den 
bredvid utan att direkt straffas av om-
givningen. 
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