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Det går bra för regiondirektör Robert Lundin. Under hans
visionära ledarskap är regionens resultat på god väg att nå
oöverträffade höjder. Om han bara lyckas få gehör för sitt
klarseende kommer han att kunna göra underverk på alla
nivåer i verksamheten. Men i ett svagt ögonblick på en
tjänsteresa till Stockholm begår han sitt livs största misstag.
Ett till synes obetydligt snedsteg gör honom till ett lovligt
byte för sensationslystna journalister och en bricka i spelet
mellan makthungriga karriärpolitiker. Till slut verkar ingen
längre kunna skilja mellan sanning, villfarelse och lögn, men
ett faktum kvarstår: den enes nöd är den andres bröd.
Jag är paria är en historia om etik, moral och människors
felbarhet. Det handlar om de eviga frågorna: Kan en
människa vara god och ond samtidigt? Kan den som tror sig
göra rätt i själva verket göra fel? Finns det ljus i mörkret?
Med förlåtelse som underliggande tema tar författaren med
oss på en resa genom samtidens utmaningar och existentiella
dilemman.

Mats Uddin, född 1969, är författare, föreläsare, coach, ledarkonsult
och teologstuderande. Han har tidigare bland annat arbetat som
regiondirektör, HR-direktör, stabschef, biträdande länsarbetsdirektör,
IT-direktör och arbetsförmedlingschef. Han har en ekonomie
kandidatexamen i nationalekonomi, är filosofie magister i pedagogik
med inriktning ledarskap och snart färdig med sin teologexamen.
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Före detta regiondirektören i Östergötland släpper ny bok den 6:e augusti
Det hör inte till vanligheten att regiondirektörer sadlar om och blir författare men den 6:e augusti
utkommer Mats Uddin, fd regiondirektör i Östergötland, med sin andra skönlitterära bok. Han byter
dessutom genre från första boken Viljans makt, som är en historisk spänningsroman, till den här
boken, Jag är paria, som är en samtidsroman.
- Jag skrev manuset till Jag är paria mycket som en terapeutisk process för mig själv. Då jag var färdig
med manuset var det inte självklart för mig att andra skulle få ta del av slutresultatet men till slut
bestämde jag mig och nu är jag glad och tacksam att det har blivit en bok, säger Mats.

Vad handlar boken om?
- Jag har skrivit ett manus om förlåtelse som underliggande tema. Ett begrepp som har fascinerat mig
under hela mitt liv. Vem kan egentligen ge förlåtelse och vad innebär det att ta emot förlåtelse? Boken
är existentiell i sina utmanande frågor och tar med läsaren på en resa mellan maktspel, personliga
ambitioner och egoistiska drivkrafter till de eviga existentiella frågorna.

Hur fick du idén till boken?
- Boken utspelar sig år 2017 och jag vet exakt när och var jag befann mig då den första idén till manuset
kom. Det var den 18 mars 2018 när en journalist ringde till mig efter Benny Fredrikssons tragiska död
och vi hade en diskussion som slutade med journalistens tydliga budskap, en journalist eller tidning
kan inte be om ursäkt eller säga att vi gjorde fel, även om det är sanningen. Där och då kläcktes idén till
denna bok.

Hur har det varit att arbeta med denna bok?
- Det är naturligt att använda sig av egna erfarenheter i skrivprocessen av en sådan här bok, även om
det är en skönlitterär bok. Det har naturligtvis ibland varit en smärtsam process. Manuset har jag
bearbetat i över tre år. Levt med det. Förkastat det. Lyft upp det igen. Skrivit om. Förkastat det igen.
Ändrat tempus. Tagit bort karaktärer. Lagt till karaktärer. Låtit ortsnamn försvinna. Lagt till miljöer.
Tagit bort miljöer. Kastat det. Börjat helt om……..osv. Jag tror att ni förstår att jag har lagt ned mycket tid
på detta manus. Allt för att det ska bli så realistiskt och spännande som möjligt, allt för att göra den
bästa samtidsromanen som bara är möjligt.

Vad händer övrigt i ditt liv? Fler kommande böcker?
- Jag har alltid nya skrivprojekt på gång så fler böcker blir det absolut. Parallellt med mitt författarskap
har jag utbildat mig till teolog. Jag bytte helt bana för några år sedan då jag gjorde en medveten
omläggning av mitt liv. Livet bjuder på många framgångar men även misslyckanden, det gäller att se
dem som nyttiga lärtillfällen för egen utveckling.


