SKETCH FRÅN STEFAN TUNEDAL
Partiledare på kurs, del 2

Kvinna, en livscoach i tjugofemårsåldern står på golvet. Hon är klädd
som en hippie i lång, färgstark, vid kjol och urringad hals med massor
av halsband gjorda av snäckor och barkbitar. Hon svänger med
armarna som i en stilla dans. Två partiledare sitter på varsin sida om
henne på obekväma stolar.
COACH
Välkomna tillbaka till vår kurs i hur ni som politiker ska göra ett bättre
intryck genom ärlighet och vänlighet.
HÖGERPOLITIKER LARS (en äldre, stram, välklädd)
Tack själv.
MILJÖPARTIST LENNART (en yngre man med en skjorta som är för
trång)
Tack snälla.
COACH (uppmuntrande leende)
I dag ska vi fortsätta vår träning och vi ska ta upp detta med att finna
något hos andra som vi kan samtycka till.
Politikerna ler tillbaka mot henne.
COACH
Förra passet tränade vi på att ge ärliga komplimanger och jag tyckte
det gick … bra, och i dag ska vi samtala om enkla, oladdade ämnen.
Vad tycker ni är ett sådant ämne?

LENNART (harklar sig)
Politik, t.ex. invandringspolitik.
COACH
Tack, Lennart. Kan tänka mig att det kan bli obekvämt kanske. Ingen
kritik, det var ett bra förslag. Något annat?
LENNART
Ja, men det finns ju detaljer i invandringspolitiken som är lättare,
t.ex. …
Lennart tänker länge
… t.ex. ska invandrare bo i lägenheter med parkett eller ska de ha
vanliga golv?
COACH
Fint, ja lite mer okänsligt kanske, det där med golven, men jag tror vi
ska lämna politiken helt. Har du nåt förslag Lars?
Lennart känner sig lite sårad och lägger armarna i kors
LARS (funderar en stund och tittar lite triumferande på Lennart)
Pengar. Alltså inte finanspolitik, bara pengar, sedlar och mynt.
Bankkort kanske.
COACH
Tack Lars. Vi kan prova det. Börja du Lars. Säg något till Lennart om
pengar. Och då kommer vi till själva kärnan i övningen. Du Lennart
(vänder sig mot Lennart) du ska lyssna uppmärksamt och finna något
i det Lars säger som du kan samtycka till, och sedan säga det till Lars.
LARS
Hur menar du? Vad ska jag säga?

COACH
Det beror på vad Lars säger som du samtycker till.
LARS
Jaha.
COACH
Ok, bra, så Lennart säg något till Lars om ämnet.
LENNART (snabbt)
Jag har mycket pengar.
LARS (tar tid på sig)
Det har jag också.
Coachen tittar på Lennart och nickar förväntansfullt. Lennart fattar
att han ska säga nåt.
LENNART
Va’ bra.
COACH
Bra. Det var mycket som fungerade bra där och ni blev inte oense. Ni
har båda mycket pengar och jag antar att det känns bra nu när ni vet
att den andre också har det.
Partiledarna nickar
COACH
Nu Lars vill jag att du säger nåt om pengar, och försök delge något
om hur du känner.
LARS (funderar)
Jag har ett bankkonto med mycket pengar. Jag gillar att läsa hur
mycket pengar jag har där.

LENNART
Jag tycker att det är bra att du har koll på hur mycket du har på
kontot.
LARS
Tack.
COACH (klappar händerna i förtjusning)
Jättebra, båda två!
Coachen går fram till dem båda och kramar dem. Hon torkar en tår
från ögonvrån.
Gud va’ ni är duktiga!
Lars och Lennart ler generat båda två, men sträcker på sig i stolarna.
COACH
Nu tar vi en fikapaus. Jag ska ta fram tårta.
De lämnar rummet. Lennart klappar Lars på axeln.
LARS
Hur mycket har du på det där kontot?
LENNART
Det säger jag inte.
Slut
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