
Sommarprat Emma Örtlund

Nu skiter jag i epilepsin och mobbarna, jag måste leva!

- För inte så länge sedan gömdes funktionsnedsatta personer -
som jag undan på stora institutioner. Föräldrar
rekommenderades ofta att ge bort oss och glömma att vi
föddes. Så är det fortfarande i vissa länder. Det måste
ändras.

Emma Örtlund pratar om tunga och jobbiga saker såsom
mobbningen i skolan, epilepsin och när hennes mamma dog i
cancer för fem år sedan. Hon mår nu bättre och känner att resan
till New York och inspelningen av filmen Catwalk stärkte henne.
Emma älskar det färgglada 80-talet, sitt sommarhus, mat och sin
familj och tillåter sig drömma vad hon skulle göra om hon var
statsminister.

- Jag kommer aldrig att be om ursäkt för vem jag är. Jag är
stolt och jag förtjänar respekt. Saker har förändrats och nu är
det dags för mig att skina.



Om Emma Örtlund

Emma är fotomodell och skådespelare. Hon är 32 år och är född
och bosatt i Gislaved. Hon var sommarpratare sommaren 2020.

Emma har hyllats för huvudrollen i Glada Hudikteaterns
dokumentärfilm Catwalk, som bygger på hennes livs dröm om att
få vara fotomodell. Filmen börjar i en fabrikslokal i Hudiksvall och
utvecklas till en spännande resa som slutar på catwalken under
modeveckan i New York. ”Alla har rätt att få glänsa” är viktiga ord
i filmen där alla som är med har en funktionsnedsättning. Catwalk
hade biopremiär 2020 och görs även som tv-serie i Viaplay.

Emma har varit prisutdelare på Guldbaggegalan och varit med i
Skavlan i SVT.

Hon jobbar på kafé där hon syr och tillverkar smycken. Hon älskar
80-talsmode.

“Jag gick aldrig på studentbalen för jag var så mobbad och

kände mig inte välkommen. Catwalk blev min bal, min
revansch. Jag fick en rosa balklänning. Att ha den på sig var
magiskt och helt underbart. Jag kände mig som Askungen.
Alla människor är lika mycket värda. Vi är också unika

människor och vi måste få glänsa.”


