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SD välkomnar psyksjuk som fullmäktigekandidat
Han är svårt psykiskt sjuk och tror sig själv vara otillräknelig vid politiska beslut. Trots
det vill Sverigedemokraterna att han kandiderar till kommunfullmäktige.
Kandidaten berättar för NT att han är sjukpensionär och har diagnosen manodepressivitet,
som enligt honom själv gör att han ibland får ”vilda idéer” och gör oberäkneliga saker.
Markus Wiechel som är partiombudsman för Sverigedemokraterna i Norrköping säger att han
väl känner till kandidatens tillstånd.
- Han har berättat för oss att han är sjuk, men vi vill inte diskriminera någon i vårt parti.
- Vi står bakom honom, det är viktigt att även personer som har så svåra erfarenheter får
göra sin röst hörd i politiken säger Markus Wiechel.
Medlem i flera partier
Kandidatens tidigare politiska engagemang har en vid och motsägelsefull spridning. I höstas
var han medlem både moderaterna och miljöpartiet samtidigt som han var aktiv i
Sverigedemokraterna. Något som är förbjudet hos samtliga partier.
Han berättar att han inte tilltrotts några politiska uppdrag i Moderaterna och Miljöpartiet på
grund av sin sjukdom och att han periodvis har låg impulskontroll. Sedan han blev svårt sjuk
har han sökt gemenskap hos olika partier och inte känt sig riktigt välkommen förrän han kom
till Sverigedemokraterna.
Inget hinder
Oppositionsborgarrådet Fredrik Bergqvist (M), känner till kandidaten och bekräftar att han
aldrig haft några uppdrag för Moderaterna.
- Vem som helst får bli moderat, men vi har krav på vilka som får företräda partiet i
politiska uppdrag och offentliga sammanhang, säger Fredrik Bergqvist.
Det var först i april som kandidaten blev aktuell för att stå på Sverigedemokraternas vallista
och Markus Wiechel ser inte hans bakgrund som något hinder för ett aktivt politiskt
deltagande.
”God kontakt”
- Jag har god kontakt med honom och vi brukar diskutera hans politiska idéer. Han har
sökt sig till oss för att han delar våra åsikter.
- Han behöver ett särskilt stöd därför att han är sjuk och jag tycker att det är fruktansvärt
hur han har blivit behandlad av de partier han tidigare varit med i, säger Markus
Wiechel.
Markus Wiechel bryr sig inte om att kandidaten ifråga har varit med i flera partier samtidigt
tidigare, det viktigaste är att han nu är med i Sverigedemokraterna.
Partiet ställer upp
Om kandidaten blir aktuell för kommunfullmäktige kommer partiet att ställa upp och hjälpa
honom att sköta eventuella politiska uppdrag. Markus Wiechel säger att alla är välkomna till
partiet och att det endast är personer som utgör en fara för Sverigedemokraterna eller
kommunen som inte kan få företräda partiet i offentliga sammanhang.
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