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Jag har hört det förut !

- Du borde bli politiker!

En kommentar jag återkommande får av människor som hör mitt sätt att resonera och mina 
visioner om vissa saker. Men jag har faktiskt inte frågat dom varför dom tycker så?

Men jag antar att dom tycker att mina ideer är intressanta och jag har visat mer än en gång 
att de projekt jag engagerar mig i gör jag verkligen helhjärtat. Jag tror också att dom tror att 
jag i politiken skulle kunna praktisera min energi och få saker gjorda.

Om vi ska gå in på ämnet mig och om att bli politiker så blir svaret snabbt varje gång

- Nej tack! 

2 huvudpunkter gör att jag inte passar som politiker;

Anledning 1

Politik är känt för att vara likhetstecken med långbord. När jag ser möten i action från 
kommunpolitikerna så är det emellanåt rena sandlådan eftersom folk inte uppför sig som vuxna 
människor som resonerar konstruktivt. En del av dom tillbringar mycket tid på att kasta skit på 
andra partier elle på direkta personer likt personangrepp, så att jag nästan undrar om inte polisen 
också borde finnas på plats att rycka in och styra upp. Jag gillar och arbetar efter modellen 
"mindre snack och mer verkstad". Ett sammansvetsat team som jobbar mot samma mål och 
kompletterar varann kan åstadkomma under, det vet jag av erfarenhet. Teamet letar hellre efter 
lösningar än efter en syndabock till felet att skylla på. Genom att hitta vad som orsakat det som 
blivit fel kan man tillsammans lära sig hur undvika samma fel igen. Teamet är inte starkare än sin 
svagaste länk är också sant, Om inte alla i teamet jobbar med gemensam kraft mot samma mål så är 
det inte ett sammansvetsat team. Ingen människa kan allt men alla kan något. I ett bra team finns 
inget revirtänkande utan en omtänksamhet och respekt för andra i teamet. Så borde dom jobba i 
politiken. Att alla i församlingen tillhör ett team mot gemensamt mål. Det går att ordna när som 
helst, men ingen gör det.

Anledning 2

Mitt första hinder jag skulle stöta på om jag bestämde mig för att bli politiker är att jag aldrig skulle 
kunna bestämma mig för ett parti. Jag tycker modellen med parti är felaktig. Teamet ska bara 
innehålla rätt människor inte självinvalda människor eftersom dom är medlemmar i ett parti som 
råkar ha avsedda stolar i teamet. Tänk att rösta på något som jag absolut är emot bara för att mitt 
parti tycker så....!!!

Jag har sett byaråd, en mindre ort i Sverige som fått en egen ekonomi att bestämma över i det 
samhället. Först var byarådet innehållande olika partier. När man såg att modellen inte funkade tog 
man bort partierna och lät människorna i samhället rösta in enskilda personer som dom trodde 
kunde vara bra i teamet/byarådet. Genast försvann en massa problem som bara hörde samman med 
att det i teamet fanns partier. Byarådet kunde sen som ett team arbeta mot gemensamt mål. 



Detta är min fasta ståndpunket mot politikerlivet. Då kanske en del säger, jamen om du skulle bli 
politiker så skulle du kunna förändra det systemet. På det svarar jag att politikerlivet har fått en 
prägel som många politiker verka acceptera och så länge det är så, så skulle jag snabbt bli mest 
uttråkad på allt snack och för lite verkstad.. 

I ett utvecklingsprojekt i ett bostadsområde var det en reporter som ville veta mer om projektet. Han
fick tag på en av kommunens tjänstemän som berättade om projektet. Men ganska snart avbröt 
reportern tjänstemannen och sa att han ville inte prata med en tjänsteman bakom skrivbordet. 
Reportern frågade om det inte fanns en "gräsrot" (en som rent praktiskt gjorde något i projektet) 
Tjänstemannen gav reportern telefonnummret till mig... Det är precis en rätt beskrivning av mig och
som även beskriver mitt motstånd till att bli politiker...

Jag brukar däremot inte bara sitta still och se på när politiker gör fel medvetet. Jag har haft mina 
inlägg och fighter där politiker funnits på motståndarsidan. Jag vet alltså att en man/kvinna är inte 
bara en liten medborgare som själv inte kan göra något. Med dagens teknik och massmedia på sin 
sida kan en person med bra argument påverka. Det som inte politiker vill ha är dålig publicitet....

Men dessa fighter är en annan sak som jag inte tänker ta upp här.
Men jag kan avslöja att jag väljer mina fighter och varje gång när jag öppnat munnen har jag fått 
gehör. Av någon anledning brukar pressen gilla mig... :) En stor fördel jag har är också mitt sätt att 
skriva. Så pennan är många gånger vassare än svärdet... :)

/Ludvig


