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PREMIUM - FÖR DIG SOM PRENUMERERAR

HELSINGBORG 5 juni 2018 15:00

Hen har vägrat anpassa sig till
gamla partinormer
När socialdemokraten Mia-Jonas Plunteman kom ut som

homosexuell bland partikamraterna i hemkommunen togs

det inte emot väl av alla. Men hen har vägrat försöka smälta

in och tycker att partiet med tiden blivit mer inkluderande.

Maria Werner FÖLJER SKRIBENT

Heteronormativa män har det lättare i politiken, konstaterar Mia-Jonas
Plunteman (S), som började gå i klänning förra året. ”Att gå från man till
kvinna till det yttre är framförallt dyrt. Strumpbyxor, bh, smink – det
kostar en hel del. Man måste tänka efter mer och alltid ha er ombyten
med sig.”

Bild: Julia Lindemalm

I Socialdemokraternas lokal vid Sundstorget i Helsingborg

ligger ett stort pappersark med hela årets valplanering

utbrett på mötesbordet. Partimedlemmarna har en hektisk

sommar framför sig.

HITTA MER M
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Mia-Jonas Plunteman är en av alla som kandiderar till ett

förtroendeuppdrag och kommer att synas på lokala

valmöten och knacka dörr hemma hos helsingborgare.

Det politiska engagemanget startade för fjorton år sedan i

Åstorp, där hen växte upp som Jonas Svensson.

Erfarenheterna av gymnasiesärskolan låg bakom viljan att

förändra.

– Men när jag klev ut ur garderoben som homosexuell bög

2007 märktes det tydligt att många kände sig obekväma.

Jag blev inte alltid inbjuden, kunde få nedlåtande

kommentarer och kände mig utsatt.

En del skulle behöva en liten push framåt för att våga

vara sig själva, men de är påverkade av

machokulturen och rädda att få sina karriärer

krossade.

Mia-Jonas Plunteman har senare mött andra politiker med

liknande, negativa erfarenheter från framförallt mindre

orter.

– Jag vet många i både mitt eget och andra partier som är

hbtq+ men inte vågar berätta det öppet. De esta är män.

En del skulle behöva en liten push framåt för att våga vara

sig själva, men de är påverkade av machokulturen och

rädda att få sina karriärer krossade.

I Socialdemokraterna försvårar de många starka, manliga

pro lerna genom partiets historia för normbrytarna, menar

Mia-Jonas Plunteman.

Läs mer: ”Mitt liv har verkligen förenklats av politiska beslut”

Men själv ville hen inte anpassa sig och bli någon

”traditionell gråsosse”. Hen gick istället med i RFSL Malmö

och hoppade av den aktiva politiken före valet 2010.

– Jag ck inte responsen jag önskade. Det är viktigt att ta

tag i den brinnande glöden hos nya medlemmar, annars tar

https://www.hd.se/2018-06-04/mitt-liv-har-verkligen-forenklats-av-politiska-beslut
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man död på den ganska enkelt.

I samband med Malmö Pride kom Mia-Jonas Plunteman i

kontakt med HBT-Socialdemokraterna. Det ledde till en

politisk nytändning.

– Jag tänkte ”Wow!” och insåg att jag kunde påverka mer

genom politiken trots allt.

Hjalmar Branting är en av alla starka, manliga pro ler som präglat bilden
av det socialdemokratiska partiet, menar Mia-Jonas Plunteman.
Normerna måste brytas för att inkludera er, menar hen.

Bild: Julia Lindemalm

Inför förra valet var hen tillbaka inom partiet på hemorten

med förnyat självförtroende. Efter ytten till Helsingborg

kort därpå ck hen förtroendet av arbetarekommunen att

starta en lokalförening av HBT-Socialdemokraterna där.

– Man tyckte det var superviktigt att den åttonde största

kommunen i Sverige har en sådan organisation.

Parallellt med den politiska resan började Mia-Jonas

Plunteman de niera sig som hbtq+-person. Hen bytte namn

och förändrade successivt sitt yttre. Med väskor, läppstift,

höga klackar och klänningar släppte hen fram alltmer av sitt

feminina jag.
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– Min familj och mina vänner har alltid varit positiva och

stöttat mig. Det enda som kanske inte varit helt lätt för dem

att acceptera var mitt namnbyte.

Jag har vuxit som person och vågar ta plats. Men

partiet har också utvecklats.

Bemötandet inom partiet har förbättrats avsevärt på ett

decennium, tycker Mia-Jonas Plunteman.

– Mycket har hänt både med mig själv och med

omgivningen på dessa år. Jag har vuxit som person och

vågar ta plats. Men partiet har också utvecklats. Alla

människors lika värde är den viktigaste grundstenen i vår

ideologi och då måste vi våga kliva in även i det lite mer

jobbiga.

HBT-Socialdemokraterna blev en formell sidoorganisation

till partiet 2015. Det var en vändpunkt, tycker Mia-Jonas

Plunteman.

– Sedan dess har jag blivit bemött med varmt hjärta.

Väljarna har nästan alltid varit öppna och ny kna, upplever

Mia-Jonas Plunteman. Men när hen blev nämndeperson i

Helsingborgs tingsrätt 2015 och framträdde i era medier

ledde det till rena hatstormen på nätet. Mejlkorgen fylldes

av hotfulla meddelanden.

– Reaktionerna och kommentarerna blev så omfattande

och tonen så hätsk att jag var tvungen att logga ut från alla

sociala medier bara för att hämta andan.
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Mia-Jonas Plunteman.

Bild: Julia Lindemalm

Sedan dess är Mia-Jonas Plunteman mer försiktig med

privat information och rådgör ständigt med

partiorganisationen kring säkerhetsfrågor.

– Men oavsett hur många du har omkring dig så står du

ändå alltid där själv. Känslan av utsatthet går inte att

beskriva med ord. Hoten är värst, för du vet inte om någon

är beredd att göra verklighet av dem.

Hen tror att politiker som arbetar med mänskliga

rättigheter och sticker ut lite extra blir mer påhoppade.

– Det är helt oacceptabelt, men tyvärr får man vara beredd

på det. Jag tror de som ligger bakom är människor som är

osäkra på sig själva och bär på en inre frustration. De kan

inte kan leva ut. Som jag.

Hat, hot och våld i politiken

FAKTA

Mia-Jonas Plunteman
Ålder: 33 år.

Bor: Helsingborg.

Gör: Studerar på deltid. Arbetar deltid vid

Antidiskrimineringsbyrån norra Skåne. Bloggar.

Politiska uppdrag: Tidigare ersättare i bildningsnämnden i

Åstorps kommun. Nämndeperson i Helsingborgs tingsrätt.

Ordförande i HBT-Socialdemokrater Helsingborg. Kandiderar

till regionfullmäktige.
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En av fyra politiker i riksdag eller kommun- och

landstingsfullmäktige utsattes för trakasserier, hot eller

våld i samband med sina förtroendeuppdrag under 2016.

Det visade Politikernas trygghetsundersökning (PTU) förra

året.

De esta politiker utsattes vid upprepade tillfällen. Vanligast

var hot och trakasserier. Främst handlade det om hot eller

påhopp via sociala medier. Våld förekom mer sällan.

Kvinnor och män utsattes i samma utsträckning. Yngre

politiker drabbades däremot oftare än äldre, och

förtroendevalda män med utländsk bakgrund angreps

oftare än män med svensk bakgrund.

Utsattheten varierade över landet och mellan olika politiska

nivåer. Lokala politiker i Stockholm drabbades mer än

förtroendevalda i andra regioner. Och riksdagsledamöter

råkade oftare illa ut än kommun- och landstingspolitiker.

Störst andel utsatta politiker fanns i Sverigedemokraterna.

Förtroendevalda som var mer aktiva på internet och i

sociala medier blev oftare måltavla än de som inte var lika

aktiva.

Av de tillfrågade uppgav 6,9 procent att de utsatts för ett

hatbrott i sin roll som politiker. Vanligast var

främlings entliga motiv, följt av antireligiösa motiv. Sexuell

läggning angavs som motiv av 17 procent och

könsöverskridande identitet eller uttryck av 13 procent.

Följ Inpå livet även på Facebook och Instagram. Har du tips på
ämnen och personer vi bör skriva om är du välkommen att höra av
dig via mejl eller på telefon 040-281338.
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