
Jeg vil have en lebbe som statsminister. Jeg vil have 
en person med AIDS som statsminister, og jeg vil have 
en bøsse som stedfortræder for statsministeren, og jeg 
vil have en, der ikke havde råd til en 
sundhedsforsikring og som voksede op et sted, hvor 
jorden var så fuld af giftaffald, at personen ikke 
kunne vælge risikoen for at få leukæmi fra. Jeg vil 
have en statsminister, der fik en abort som 16-årig, 
og jeg vil have en kandidat, der ikke er den ene ud 
af to onder, og jeg vil have en statsminister, der 
mistede sin sidste elskede til AIDS og som stadigvæk 
ser det for sit indre blik, hver gang søvnen er lige 
ved at indfinde sig. Som holdt sin elskede i armene 
og vidste, at den elskede skulle dø. Jeg vil have en 
statsminister, der ikke har råd til at fyre op om 
vinteren, en statsminister, der har stået i kø på 
sygehuset, på Jobcentret og på Borgerservice, som har 
været igennem den danske asylproces, og som har været 
arbejdsløs og er blevet fritstillet, som har været 
udsat for seksuel chikane, er blevet gaybashet og som 
er blevet udvist. Jeg vil have en, der har tilbragt 
en nat i en celle, som har oplevet, at der er blevet 
brændt et kors af uden for sit vindue og som har 
overlevet voldtægt. Jeg vil have en statsminister, der 
har elsket og som er blevet svigtet, som respekterer 
sex, som har begået fejl og har lært af dem. Jeg vil 
have en kvinde fra Grønland som statsminister. Jeg vil 
have en med dårlige tænder og en grim attitude, en der 
har spist den vamle sygehusmad, en der er trans og har 
taget stoffer og som har gået i terapi. Jeg vil have 
en, der har begået civil ulydighed. Og jeg vil have at 
vide, hvorfor det ikke er muligt at få en 
statsminister, der er sådan. Jeg vil have at vide, 
hvorfor vi har lært et eller andet sted på vejen i 
vores liv, at en statsminister altid er en klovn: 
Altid en kunde men aldrig en sexarbejder. Altid en 
chef og aldrig en arbejder, altid en løgner, altid en 
tyv, der aldrig bliver taget.

Frit efter teksten «I want a president...», Zoe Leonard, 1992.


