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Og når det gælder vennekredsen og

Det gav stor omtale, da Bibbi

de sociale cirkler, består de i dag kun

Bergholt for snart mange

af danskere, som er hele hendes

år siden slog sig ned som

omverden og holdepunkt i tilværelsen. Pari er uden tvivl hjemme

kosmetolog i Folketinget. Da

beskytter min hud og passer på

her.

ikke at få for mange af de kar-

hun for 5 år siden holdt op,

sprængninger på kinderne, jeg er

Skråt over for
Folketingssalen

overtog Pari Khadem,
særdeles velintegreret iraner

disponeret for".
Pari

Pari Khadem står der på døren,

også ofte pressede -

ind til Folketingssalen lige

vilkår. "Det er jo

ved siden af kongelogen.

mine kunder her,

Og når man via en lille

der bestemmer,

entre kommer ind i hjertet

hvor meget tid,

af Paris verden, er der store

jeg har. Ofte er

spejle, Dior-, L'Oréal- og

det måske kun 5

Wella-produkter fra gulv til

eller 10 minutter,

loft… og en smuk udsigt forbi
Christiansborgs

mure

op

inden de skal på
mod

TV, og så må jeg

Amagertorv.

Det er midt i juli måned og dermed feriesæsonens højdepunkt.

Det virker som et godt eksempel på Paris måde at tackle ting-

På vej ned for at hente mig i Christiansborgs forhal møder Pari

ene på. Se det positivt - og gå videre derfra. Selvom det har

en af sine kolleger fra borgen, der stærkt solbrun formodentlig

været nødvendigt at lære at sige fra undervejs. Ikke mindst mens

lige er vendt hjem fra udlandet. "Hvordan er det dog, du ser ud

hun uddannede sig til frisør, mødte hun på skolen negative

- rejs dog hjem, din fremmedarbejder", griner Pari til
hende - og slår dermed tonen an som fri, rå og

holdninger ("alt, der var forkert i samfundet, var min
skyld") - men lærte sig at tackle dem ved at
tage konkret fat i sagerne og med det

lattermild.

samme tage diskussionen med den

Pari hedder Khadem til efternavn,
og hun er kommet til Danmark fra

Makeup artist
og hair stylist i

Iran, hvorfra hun for 18 år siden
med sin daværende mand og 2årige søn flygtede fra præstestyret. "Vi vidste ikke, vi skulle ende
i Danmark - men da vi kom hertil, var jeg så fysisk og psykisk
udmattet, at jeg simpelthen ikke
kunne rejse videre. Og så var det jo
sådan et smukt land", siger hun.

Den holdning fører hun tilsyneladende

i det, mærker man nu nok, at smukt har
det ikke været hele vejen igennem. Pari fortæller, at i Iran er alle meget gæstfri, og møder man

videre

her

i

Folketinget, hvor hun - som

magtens
centrum

Uden at Pari føler trang til at bore

6

eller dem, det drejede sig om.

vores model for i dag, socialpolitisk

ordfører

for

Socialdemokratiet, Sandy Brinck
formulerer det - "jo også skal

under

meget forskellige - og

der ligger skråt overfor døren

- og særdeles lattermild.

arbejder

prioritere. Er der en

Den lille kvinde med de gnistrende øjne, det store smil og

bums, dækker jeg aller-

den glade latter har i dagens anledning fået lov til at gøre

først den. Bagefter kan jeg så

Sandy Brinck til "en ny kvinde". Sådan som Pari synes, hun skal
se ud. "Sandy har et pragtfuldt ansigt, flotte kindben, og se de
kysselæber - hun kan simpelthen blive så mange typer".

se, hvad der ellers bliver tid til - friske en
foundation op, komme lidt på læberne".
Men kunsten er at fremhæve uden at overdrive, og den

Selv længes Sandy mest efter at få lov til at få klippet pan-

balance mestrer Pari til fuldkommenhed, ifølge Sandy Brinck.

dehåret - selv om Pari ikke er meget for det, for "det ser så råt

"Pari skal jo få os til at ligne os selv, bare lidt pænere. Man skal

ud". "Måske, men det er hamrende irriterende", lyder det lako-

passe på på TV, makeup'en må ikke løbe med opmærksomheden.

niske svar.

Politik er jo stadig et maskulint fag, fordi magt er maskulin. Så

Sandy Brinck fortæller, at hun - som vist de fleste af

der er efter min mening grænser for, hvor stærkt man kan spil-

Folketingets øvrige medlemmer - bruger Pari på forskellig måde.

le på det feminine - fordi man risikerer, det lukker af for det,

"Har du en rigtig Bad Hair Day og skal du på TV, er det fint lige

man vil sige".

at kunne komme herned og blive frisket op. Det gi'r samtidig en

Så hvem ved… måske Mere Mascara Til Folketinget kunne

kort stund, hvor man kan samle tankerne. Men vi lever jo det

være med til at give politik et mere kvindeligt islæt. Hvilket

meste af vores liv herinde, så det er både praktisk og tidsbespa-

uden tvivl ville passe Pari vældig fint!

rende, at man ikke skal ud af huset for at blive klippet og få de
lyse striber frisket op. Og så har jeg jo lært, at der er andet i verden end MiniRisk. Pari har lært mig en del om, hvordan jeg

lægge makeup eller klippe hår på
dem, der helst så, hun slet ikke var
her".
Sandy Brinck før…

Selv siger Pari, at hun i dag har ver-

der med en makeup, hvor

dens dejligste job. Hun har en fin tone med

brune og beige nuancer

alle Folketingets medlemmer - "Jesper Langballe er

udlændinge, inviterer man dem meget gerne hjem og er stolte

vild med min klipning" (Pari har pænt spurgt - og fået lov til

af at have dem som gæster. Så da hun i begyndelsen ofte blev

- at citere ham for det udsagn) - og hvis bare alle var som her,

mødt af folk, der holdt højre hånd frem med strittende lang-

ville det ikke være nogen sag at bo i Danmark, siger hun. "Men

finger, mente hun, at det var danskernes måde at hilse på og

jeg tager da også diskussioner herinde. Faktisk kan man sige, jeg

skrev glad hjem om, hvor mange mennesker der hilste på hende

i min hverdag oplever demokratiet fungere. Da jeg var lille, prø-

på gaden (skal man i Iran gi' f…-fingeren, skal man faktisk se ud,

vede min mor at lære mig at holde min mund, for "ellers mister

som om man står og tomler den).

du din hoved" - men mit sidder da stadig, hvor det skal!".
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... og efter Pari har været

fremhæver Sandys blå øjne,
og som fremhæver hendes
træk uden at virke unaturlig eller "for meget".
Til optagelserne har Pari lånt
udstyr hos bl.a. Dyrberg Kern og
Tommy Hilfiger.
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