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God Jul &

Gott nytt år!

Ledare
från distriktsordföranden
Det politiska klimatet går att förändra
Alla ni som sitter i olika nämnder eller styrelser vet att det inte är alldeles lätt att lägga en budget. Vi som sitter i majoritet i kommun och landsting vet att det krävs mycket arbete innan
budgeten är klar. När äntligen det arbetet är färdigt så ska det ”bara” tas i fullmäktige också.
Det där”bara” kan ibland kännas väldigt långt borta. Vi i Ödeshög vet det oerhört väl.För två
år sedan när vi skulle lägga 2010 års budget i fullmäktige bröt ett mindre världskrig ut. En
allianskollega presenterade en egen budget som stämde överraskande väl med Socialdemokraternas. Inför en stor publik och med massmedia på plats, såg läget väldigt mörkt ut. Redan
innan mötet började förstod vi att vi, KD, M, och FP, skulle förlora omröstningen. Det såg
så mörkt ut att vi trodde att vi skulle få avgå och lämna över till en ny majoritet. Nu var bara
frågan om deras planer skulle hålla hela vägen fram. Centern och Socialdemokraterna ville
tvinga fram en budget som vi inte kunde stå för och därmed vara tvingade till att avgå. Men
plötsligt under mötet stod det klart att tre Socialdemokrater
skulle rösta för vårt förslag. Men det skulle inte räcka.
Då reste sig en vänsterpartist upp och deklarerade att
han skulle rösta med KD, M och FP. Saken var klar!

den gången med minsta
möjliga marginal. Vilken lättnad det var att åka hem
den kvällen, men också omtumlande med full mediabevakning. Nu, två år senare, samma fullmäktigesal,
några fler kristdemokrater, närmare bestämt
elva ledamöter så ska vi återigen lägga
fram vår budget. Den här gången
är det KD, M och C. Då ställer sig
en ledande person ur oppositionspartiet Socialdemokraterna upp i
talarstolen och säger; I år lägger vi
inget eget budgetförslag utan ställer oss bakom alliansens budget.
Som sagt var; klimatet omkring oss kan förändras. Det har
varit en fantastisk erfarenhet och
lärt mig att inte ge upp!
Jag vill önska alla er kristdemokrater runt om i Östergötland en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
Vi fick igenom vår budget

Magnus Oscarsson
Distriktsordförande
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Staffan i stallet

När det här numret trycks är det luciadag.
Runt om i Sverige sjunger barn, ungdomar
och en och annan vuxen de tradionella luciasångerna i skolor, på äldreboenden, hos
företag, och, hör och häpna, i vissa kyrkor...
Även om en ursprunglig tradition om lussegubbar som vandrade runt och lussade bland
gårdarna på den svenska landsbygden, kanske
inte är speciellt kyrklig, är det många inslag
i dagens luciatåg som helt klart är hämtade
från den kristna traditionen. Lucia var som de
flesta vet ett kristet helgon i Italien. Att hon i
dagens svenska luciatåg är ”vitklädd med ljus
i hår”, härrör troligen från den tyska kristna
seden med ”Christkind” som vitklädd med
en gloria av ljus kom med gåvor till barn.
Och sen har vi han Staffan stalledräng. Eller
Sankt Staffan, eller helige Stefanus, den förste
kristne martyren som är skyddshelgon för bl.a.
hästar, kuskar och stalledrängar. Och så finns
det de som tycker det är fel att ha luciafirande
i kyrkor...
Per Larsson Redaktör

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.
Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.
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Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

FOTO: PER LARSSON

Intressant, trevlig och lyckad östgötsk
kommun- och landstingsdag i Askeby

Barn- och äldreminister Maria Larsson, landshövding Elisabeth Nilsson och Aron Modig, förbundsordförande KDU.

Lördag 19 november var det dags för årets
största arrangemang för Kristdemokraterna
i Östergötland, när det gemensamma arrangemanget för den regionala kommun- och
landstingsdagen, höststämman och höstfesten
gick av stapeln i Verkstan, Askeby. Barn- och
äldreminiser Maria Larsson, landshövding Elisabeth Nilsson och KDU:s förbundsordförande
Aron Modig var dagens huvudgäster.

När kristdemokrater från alla Östergötlands
tretton lokalavdelningar på förmiddagen
lördag 19 november påbörjade sin resa mot
Askeby för dagens stora arrangemang, var det
fler än en som stilla frågade sig om inte det stod
fel på inbjudan - var det verkligen höststämma?
Vädret kändes mer som vårstämma! Solsken,
vindstilla, milda temperaturer och en och annan överlevande blomma i rabatterna gav mer
sken av mars än november.
Men almanackan och inbjudan hade inte
fel. Det var regional kommun- och landstingsdag med höststämma och höstfest som bjöds
och en kristdemokratiskt smyckad Verkstan i
Askeby stod öppen för att ta emot närmare 70
personer under dagen.
Mellan föredrag och politiska informationer
är det nödvändigt att stärka sig med god
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förtäring. Att det blev välsmakande måltider i
form av lunch, eftermiddagskaffe och middag
såg en femhövdad serveringskommitté från
Linköpings lokalavdelning till. Under ledning
av Lisbeth Forsberg såg Gunilla och Staffan
Blomqvist, Gudrun Eklund och Magnus
Engström till att god mat serverades, att bord
dukades, disk diskades o.s.v.
Den inledande lunchen med oerhört
välsmakande svampsoppa följdes av dagens
första gästtalare, barn- och äldreminister och
förste vice partiordförande Maria Larsson.
Maria talade både om äldrepolitik och om
kristdemokratiska framgångar i årets budgetförhandlingar.
Direkt därefter följde ett både informativt
och understundom humoristiskt föredrag om
regionfrågan från Östergötlands landshövding
Elisabeth Nilsson. När landshövdingen, likt
dagens övriga gäster, avtackats med honung
från kristdemokraten Lars-Göran Arvidssons
tillverkning i Körsbärsbacken, olivolja från den
kristdemokratiska gården Sänkdalen och CD
med medusik från Lunnevads folkhögskola under kristdemokratiskt ordförandeskap, väntade
eftermiddagskaffe med god hembakad kaka.

FOTO: PER LARSSON

Raden till vänster: Riksdagsledamot Yvonne Andersson, landstingsråd Levi Eckeskog och gruppledare i Östam Lars
Eklund (med Magnus Oscarsson). Övre bilden till vänster: Caroline Sköld från Fornåsa underhöll med sång. Övre
bilden till höger: Dag Elfström talar om sin bok. Nedre bilden till höger: Serveringsgruppen; Magnus Engström, Staffan
Blomqvist, Gudrun Eklund, Gunilla Blomqvist och Lisbeth Forsberg tackas av Martina Axene och Magnus Oscarsson.

var Aron Modig,
förbundsordförande för Kristdemokratiska
Ungdomsförbundet (KDU). Aron gav en god
inblick i hur KDU arbetar med kampanjer och
medlemsvärvning, vilka politiska områden och
frågor man fokuserar på och hur man ser på
framtiden för kristdemokratin i Sverige.
När dagens tre gästtalare klarats av tog
höststämmodelen av dagen vid. Den inleddes
med aktuella informationer från riksdagsledamot Yvonne Andersson, landstingsråd Levi
Eckeskog och gruppledaren i Regionförbundet
Östsam Lars Eklund. Därpå följde själva stämmoförhandlingarna, som under ledning av
stämmoordförande Sven Brus antog budget
och arbetsplan för 2012 och fyllnadsvalde

Dagens tredje gästtalare

Dag Elfström till rikstingsombud, efter Anibal
Rojas Jorquera som flyttat från länet.
Den avslutande höstfesten innehöll utöver
god mat uppdelad på två rätter, sångframträande från 16-åriga talangen Caroline Sköld
från Fornåsa, kåseri från Dag Elfström kring
hans nyligen i bokform utgivna uppsats om
Kds första tid i Stadsfullmäktige i Linköping,
”På möte med Wallberg och Staaf” samt tävling
och lek a la ”Så ska det låta” under Martina
Axenes ledning.
Distriktsordförande Magnus Oscarsson,
som lotsat deltagarna genom dagen, kunde
avslutningsvis tacka deltagare och arrangörer
för en mycket lyckad dag!
Per Larsson

Aktuellt
i Distriktet
Utbildningserie våren 2012
Lördag 14 januari kl 09.30 börjar

första tillfället i den utbildningsserie för förtroendevalda,
nya medlemmar och andra intresserade, som
Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna anordnar våren 2012. Det blir tre
lördagar, utöver 14 januari också 3 mars och
14 april. Det blir hög klass på medverkande
vid alla tre tillfällen, och bland de gästande
talarna finns partisekreterare Acko Ankarberg
Johansson, Emma Henriksson, ordförande
i Kristdemokraternas familjepolitiska grupp
och Annica Eklund, ordförande i Kristdemokraternas skolpolitiska grupp. Läs mer om
programmet vid de olika tillfällena, och hur
du anmäler dig, på sidan 12.

Studiecirkel om vårdetik
Onsdag 18 januari kl 18.30

är första tillfället
vår studiecirkeln ”Hälso- och sjukvårdens etik
i vår tid”, arrangerad av Kristdemokraternas
studieorganisation Framtidsbildarna. Det blir
tre kvällar under våren, med olika teman vid
varje tillfälle. Alla tre träffarna sker i Restaurang Lagerbladet i centrala Linköping. Vid
första tillfället är temat ”Folkhälsans etik”,
med medverkan av Stefan Redén, kirurg och
chef för Clinicum vid Universitetssjukhuset i
Linköping samt Levi Eckeskog, landstingsråd
och gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget. Är du intresserad av att delta, anmäl
dig till Per Larsson, tfn 010-103 72 84, mobil
0702-88 21 34 eller via e-post till per.larsson@
kristdemokraterna.se. Läs mer på sidan 9.
Kommun- och landstingsdagar och extra ting

Traditionsenligt anordnas Kristdemokraternas
nationella kommun- och landstingsdagar sista
helgen i januari varje år. 2012 års upplaga tar
sin plats i Västerås fredag-lördag 27-28 januari,
och som vanligt finns en lång rad intressanta
och utvecklande programpunkter på agendan
i form av seminarier och föredrag i plenum.
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Drygt 1000 kristdemokrater från hela Sverige
väntas samlas i Västerås, och strax över 50 av
dem kommer från Östergötland. Alla lokalavdelningar i länet är representerade med minst
en deltagare. Som vi berättade om i förra
numret av Östergyllen, kommer direkt efter
kommun- och landstingsdagarna ett extra
riksting, som ska behandla stadgeändring, och
om den går igenom, också göra sedvanliga val
av partipresidium, partistyrelse, valberedning
m.fl. funktionärer.
Utbildning i partiets intranät Navet

Kristdemokraterna har ett mycket användbart
och praktiskt intranät, som ger utmärkta möjligheter till kommunikation med partikollegor
lokalt, regionalt och nationellt. Navet, som
intranätet kallas sedan snart fyra år, har också
en lång rad informationskällor att bistå med.
Här finns viktiga dokument, tips på politiska
ageranden, möjlighet till interna diskussioner
och mycket mer. Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna i Östergötland
arbetar på att öka anslutningen till intranätet
genom att varje vår och höst anordna utbildning i Navet. Torsdag 23 februari kl 18.00 är
det dags för nästa utbildningstillfälle. Platsen är
Kristdemokraternas distriktskansli i Linköping
och anmälan görs till Per Larsson, via e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se eller tfn
010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34.
Utse ombud till Framtidsbildarnas årsmöte

Våren är ofta årsmötenas tid, så också för Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna i Östergötland. Alla Kristdemokraternas
tretton lokalavdelningar i länet, samt de de tre
associerade förbunden är medlemsorganisationer och har vardera rätt att sända två ombud
och två ersättare till årsmötet. Därför kommer
här en påminnelse till alla lokalavdelningar, att
samtidigt som övrig val görs på årsmötet, också
välja dessa fyra personer. Framtidsbildarnas

Kalendarium
för hela distriktet
årsmöte blir onsdag 7 mars kl 18.00 på Kristdemokraternas distriktskansli i Linköping.
Distriktets vårstämma
Boka redan nu in lördag 17 mars för distriktets

vårstämma. Vårstämman är som många vet
den ordinarie distriktsstämman, och distriktets
årsmöte. Ett viktigt inslag i stämman är förstås
de val som görs av distriktsstyrelse och övriga
funktionärer. Dessa val förbereds av distriktets
valberedning, som gärna tar emot tips, nomineringar och synpunkter inför sitt arbete. Kan
du bistå med något av detta, hör av dig till
valberedningens ordförande Jan Widmark, tfn
0706-23 88 96 eller jan.widmark@telia.com
Kulturpolitiskt nätverk i vår

Distriktet har, som den trogne läsaren av
Östergyllen känner till, olika nätverk för förtroendevalda inom olika politikområden. Ett
av nätverken är det kulturpolitiska. Nätverket
har under 2011 haft besök av Kristdemokraternas riksdagsledamot i kulturutskottet Andreas
Carlson, och gjort studiebesök hos Stiftelsen
Östgötamusiken i Linköping, Rimforsa Bio,
Rundradiomuseet och Motormuseet i Motala
samt Väderstad-Verken AB i Väderstad. Torsdag 22 mars kl 18.30 är det dags för 2012 års
första träff. Håll utkik efter inbjudan och mer
information om den träffen. Alla intresserade
är välkomna på träffar, seminarier och besök!
Följ med Ydre lokalavdelning till Askersund
Lördag 12 maj anordnar Kristdemokraterna i

Ydre en resa, som de välkomnar övriga kristdemokrater i länet att följa med på. På programmet står visning av Stjärnsunds slott, båtresa
med lunch från Stjärnsund till Askersund och
visning av chokladfabrik i Askersund med möjlighet till inköp. Vill du följa med, kontakta
Tommy Johnsson, tfn 0140-179 35 eller Doris
Andersson, tfn 0140-800 47.
PER LARSSON

Lördag 14 januari kl 09.30-16.00
Utbildning för förtroendevalda, nya medlemmar
och andra intresserade, del 1. Läs mer här intill
och på sidan 12.
Onsdag 18 januari kl 18.30
Studiecirkel: Hälso- och sjukvårdens etik i vår
tid, del 1. Läs mer här intill och på sidan 9.
Måndag 23 januari kl 18.00
Rikstingsträff för Östgötadelegationens ombud
och ersättare.
Fredag-Lördag 27-28 januari
Kommun- och landstingsdagar i Västerås. Läs
mer här intill.
Lördag 28 januari
Extra Riksting i Västerås. Läs mer här intill.
Torsdag 16 februari kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.
Torsdag 23 februari kl 18.30
Utbildning i Kristdemokraternas intranät Navet.
Läs mer här intill.
Onsdag 29 februari kl 18.30
Studiecirkel: Hälso- och sjukvårdens etik i vår
tid, del 2. Läs mer här intill och på sidan 9.
Lördag 3 mars kl 09.30-16.00
Utbildning för förtroendevalda, nya medlemmar
och andra intresserade, del 2. Läs mer här intill
och på sidan 12.
Onsdag 7 mars kl 18.00
Årsmöte för Studieorganisationen Framtidsbil
darna i Östergötland. Läs mer här intill.
Lördag 17 mars kl 09.30
Vårstämma Kristdemokraterna i Östergötland.
Läs mer här intill.
Torsdag 22 mars kl 18.30
Träff med distriktets kulturpolitiska nätverk. Läs
mer här intill.
Lördag 14 april kl 09.30-16.00
Utbildning för förtroendevalda, nya medlemmar
och andra intresserade, del 3. Läs mer här intill
och på sidan 12.
Torsdag 10 maj kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från studiebesök i Väderstad

Fredrik Lundén (längst till vänster), berättar för
Sven Brus, Per Larsson, Bengt Ekström och
Anders Drottja (vänstra bilden) samt Lars Ek
lund och Lena Käcker Johansson (högra bilden).

Studiebesök på Väderstad-Verken AB
Kristdemokraternas partigrupp i Regionförbundet Östsam och distriktets kulturpolitiska
nätverk gjorde gemensam sak måndag 12 december och gjorde studiebesök på VäderstadVerken AB. Den kristdemokratiska gruppen
imponerades storligen av det lilla familjeföretaget på Östgötaslätten som växt till ett
internationellt storföretag.

Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk
har sedan starten 2007 gjort flera intressanta
studiebesök. De flesta har dock rört sig om besök inom det område vi mest förknippar med
kulturpolitiken, museer, orkestrar, bibliotek,
biograf o.s.v. Till årets sista träff hade valet
fallit på en uråldrig kulturform, jordbruket.
Östsamgruppen har under hösten inlett varje
gruppmöte med ett studiebesök. Det har blivit
både miljöteknikföretagande vid besök på Cleantech Östergötland i Linköping och regional
flygtrafik vid besök på Norrköpings flygplats.
Till årets sista gruppmöte gjorde gruppen gemensam sak med det kulturpolitiska nätverket
8

och följde med till Väderstad-Verken AB i
Väderstad i Mjölby kommun.
På Väderstad-Verken tog Fredrik Lundén, försäljningsdirektör, emot och inledde med en
intressant presentation av företagets historia
och smått hissnande utveckling från det lilla
gårdsföretaget till ett internationellt storföretag
inom jordbruksmaskinbranschen. Fortfarande
är det familjen Stark i Väderstad som äger hela
företaget, som 2011 omsätter ca 1,7 miljarder
kronor, har 650 anställda i Väderstad och 200
anställda i dotterbolag runt om i världen.
Fredrik Lundén tog sedan med besöksgruppen på en intressant rundtur i den omfattande fabrikslokalen på Östgötaslätten, där
toppmodern robotteknik tillsammans med
skickliga yrkesmän- och kvinnor bidrar till att
framställa högkvalitativa och framgångsrika
jordbruksmaskiner till hela världen!
PEr Larsson

FINSPÅNGS
BEGRAVNINGSBYRÅN

BJÖRKDAHLS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Finspång
0122-100 94

Norrköping
011-12 03 34

BEGRAVNINGSBYRÅN
TIMGLASET

BOSSGÅRDS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Norrköping
011-18 01 70

Valdemarsvik
0123-107 90

AUKTORISERADE

Söderköping
0121-102 01

BEGRAVNINGSBYRÅER
I SAMVERKAN
Intressant studiecirkel våren 2012

Hälso- och sjukvårdens etik i vår tid
Onsdag 18 januari 2012 kl 18.30
Folkhälsans etik
Stefan Redéen,

kirurg, chef för Clinicum
Levi Eckeskog, landstingsråd Landstinget i Östergötland

Onsdag 29 februari 2012 kl 18.30
Abort, fosterdiagnostik, stamcellsforskning
Patrick Vigren, neurokirurg
Anders Andersson, riksdagsledamot,

ledamot i riksdagens socialutskott

Onsdag 14 mars 2012 kl 18.30
Vårdetik i livets slutskede
Hans Starkhammar, onkolog, chef för Regionalt Cancercentrum Sydöstra
Berit K-Lehnér, leg sjuksköterska, universitetsadjunkt Hälsouniversitetet
Mia Frisk, landstingsråd Landstinget i Jönköpings län

sjukvårdsregionen

Samtliga tillfällen i Restaurang Lagerbladet, Snickaregatan 22, Linköping.
Deltagaravgift är 50 kr per person och tillfälle och inkluderar fika.

Rapport
från ideologidag

FOTO: STEFAN REDÈEN

Lantbrukspolitiskt program på väg fram

Anders Drottja, Magnus Oscarsson och Bengt Ekström utgör gruppen som tar fram nytt lantbrukspolitiskt
program för Kristdemokraterna i Östergötland - här vid första mötet 7 december.

För Kristdemokraterna har länge lantbrukslandsbygdsfrågor varit viktiga. Nu sätter
Kristdemokraterna i Östergötland extra fokus
på frågorna när man tar fram ett nytt lantbrukspolitiskt program för distriktet.

Kristdemokraterna i Östergötland antog på
vårstämman i Ödeshög 2010 ett politiskt
handlingsprogram för länet. Eftersom hälsooch sjukvårdsfrågorna både budgetmässigt
och i faktiskt omfattning är dominerande, är
de naturligt en stor del av programmet, liksom
de frågor som är aktuella i regionförbundet
Östsam. Fler frågor förekommer dock, men
främst på en mer allmän nivå.
När det gäller mer sakpolitiskt inriktade
program, antog höststämman i Norrköping
2009 ett kulturpolitiskt handlingsprogram för
Kristdemokraterna i Östergötland för mandatperioden 2010-2014. Efter diskussioner under
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hösten 2011 är det nu dags för nästa program,
ett lantbrukspolitiskt program.
utsett en grupp
som ska ta fram ett förslag, som slutligen ska
beslutas av distriktsstämman. Gruppen består
av Magnus Oscarsson, distriktsordförande,
kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Ödeshögs kommun; Bengt Ekström, andre vice distriktsordförande och oppositionsråd
i Norrköpings kommun samt Anders Drottja,
engagerad i Kristdemokraternas lokalavdelning i Norrköping som till vardags arbetar
med lantbruksfrågorna inom Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF). Gruppen hade sitt första
möte 7 december och kom redan då en bra
bit på väg. Slutresultatet får vi återkomma till
i något kommande nummer av Östergyllen!

Distriktsstyrelsen har därför

PEr Larsson

Rapport
från julfester i distriktet

Julfester och adventsauktion hos
Kristdemokraterna runt om i länet
Ydre lokalavdelning hade den 2 december sin
årliga julfest. 16 medlemmar hade slutit upp
och fick njuta av god förtäring, underhållning
och trevlig gemenskap. Vi från Ydre vill passa
på att önska alla en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!

FOTO: PER LARSSON

Doris Andersson

Kristdemokraterna i Motala hade sin traditionsenliga Adventsfest på lördagen i 1:a advent.
Den gick av stapeln på restaurang 59:an i gamla
stan i Motala. Systrarna, Jennifer och Caroline
Sköld, stod för underhållningen acompanjerade av Monica Sköld.
Adventsfestens upplägg är lotterier, servering och möjlighet att gissa vikten på en ost,
där den som gissar närmast vinner osten. Likaså
finns ett chokladhjul som de yngre brukar vara
först framme vid, men även 90-åringar prövar
lyckan, så det är populärt i alla åldrar.
Avslutningsvis hålls en auktion på skänkta
varor och paket. Det som gav mest var 12 brödkakor som såldes till ett genomsnittspris av 120
kr och 17 öre. Den enskilt högst betalda blev
brödkaka nummer 7. Den såldes för 210 kr!
Efter att alla är sålda förrättas dragning, där
vinnaren får med sig en ost till brödet. Totalt
gav adventsfesten en inkomst till lokalavdelningen på 5 406 kr.
Nils-Ingvar Graan

FOTO: PER LARSSON

Julljusen har tänts på julfester runt om i Kristde
mokraternas lokalavdelningar i Östergötland. Här
kommer glimtar från tre av dem.

Pepparkakor är ett måste på kristdemokratiska julfester
Kristdemokraterna i Linköping hade för andra året
i rad hyrt HSB-lokalen Gasellen i stadsdelen
Skäggetorp för sin julfest onsdag 7 december.
På programmet stod självklart intagande av
gröt, skinksmörgås, julmust, pepparkakor
och kaffe. Eftersom lokalavdelningen som
70-årsgåvor till de båda styrelseledamöterna
och äkta makarna Lisbeth och Daniel Forsberg,
givit ett ekonomiskt bidrag till den av Forsbergs grundande hjälporganisationen ”Barn
i Burundi”, bjöds på presentation med bilder
och film från arbetet i det afrikanska landet.
En trubadur med romsk bakgrund underhöll
med sång och gitarrspel och den kommande
musikaliska storsuccén, trion ”The Christmas
Democrats”, framförde med eftertryck två klassiska julsånger. Nästa år ryktas om skivsläpp…
PEr Larsson
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Utbildning
för förtroendevalda och nya medlemmar

Våren

2012
östergö
tland

Del 1 - Lördag 14 januari 2011 kl 09.30-16.00
Kristdemokratisk politisk filosofi
Patrick Vigren, tidigare förbundsordförande Kristdemokratiska studentförbundet.
Familjepolitik för framtiden!
Emma Henriksson, riksdagsledamot och ordförande i i Kristdemokraternas familjepolitiska grupp,
presenterar gruppens förslag.
Så fungerar Kristdemokraterna - från lokalavdelning till riksting
Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna.

Del 2 - Lördag 3 mars 2011 kl 09.30-16.00
Sammanträdesteknik - att vara lyhörd ordförande och aktiv ledamot
Nils-Ingvar Gran, tidigare kommunfullmäktiges ordförande i Motala kommun.
Hur ska Kristdemokraternas skolpolitik se ut inför valet 2014?
Annica Eklund, riksdagsledamot och ordförande i i Kristdemokraternas skolpolitiska grupp.
Så gör vi för att fånga medias intresse
Stina Sinclair, ombudsman för Kristdemokraterna i Jönköpings län.

Del 3 - Lördag 14 april 2011 kl 09.30-16.00
Tal- och presentationsteknik, kroppsspråk, vinnande argumentation
Jörgen Rundgren, Rundgrens Utbildning & Konsult, tidigare oppositionsråd för Moderaterna i
Norrköpings kommun. Heldag med utbildning, tips och övningar.
Samtliga tillfällen på Kristdemokraternas distriktskansli, Gränden Duvan 2 i centrala Linköping.
Anmäl dig senast torsdag 12 januari till Per Larsson, tfn 010-103 72 84 eller mobil 0702-88 21 34
eller e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Rapport
från Regionförbundet Östsam Att utsätta sig för en kultkrock!
mig efter tre veckor i Bangladesh! Via Den Globala Skolan och Lunnevads folkhögskola fick jag tillfälle att delta i en studieresa. Den
var omskakande på många sätt! Den är fortfarande
omskakande innan jag hunnit sortera alla intryck! Och
intrycken spänner från paradiset till helvetet. Ingen
skall tro, allra minst jag själv, att det är möjligt att
analysera detta komplexa land efter tre veckors besök.
Bangladesh är till ytan stort som en tredjedel av Sverige,
består av minst 165 miljoner invånare, huvudstaden
Dhaka har minst 16 miljoner invånare. Av invånarna
i landet bor 72% på landsbygden och 28 % i städerna.
Alla siffror skall tas med en nypa salt, för en ny folkräkning skall ha påbörjats under 2011. Islam är den
förhärskande religionen, hinduismen kommer därefter,
Andra religioner, bl a kristna, håller sig omkring 1 %
av befolkningen. Landet har ett enkammarparlament
med 345 ledamöter, varav 45 platser reserverade för
kvinnor. Valen sker i enmansvalkretsar vart femte år. Ca
40 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen
på 1 US dollar per dag. Mer än 45 000 registrerade
biståndsorganisationer från hela världen hjälper till
att utveckla landet.
Finns det överhuvud taget några beröringspunkter
mellan våra länder? Både ja och nej.

Håller på att återanpassa

Landet är, utan tvekan, formellt en demokrati med
val till en lagstiftande församling. Motsättningarna
mellan majoritet och minoritet är skarpa, men den
politiska debatten bland folk är svag, om den ens finns.
Politikernas rykte är dåligt bland folk, i varje fall på
landsbygden. Många menar att politiken och det egna
ekonomiska berikandet är alltför sammanflätat. De
människor jag mötte har helt enkelt inget förtroende
för sina politiker, knappast ens i den egna valkretsen.
Vår huvudman och mottagare i Bangladesh var
NGO Proshika, en organisation som arbetar för att
bl a ge jordlösa drägligare förhållanden och därmed
bekämpa fattigdomen samt försöka motverka den
utbredda korruptionen i landet. Även Svalornas
anläggning i nordvästra Bangladesh besökte vi. De
arbetar med ungefär samma mål och mot kvinnors
svåra förhållanden och med skolverksamhet för barn.
För att komma landsbygdsbefolkningen riktigt nära
bodde min grupp på sex personer och två tolkar, två
veckor ute i en landsbygdsby i ett korrugerat plåtskjul.
Närmare paradiset på jorden kan man kanske inte
komma om man nöjer sig med att se allt ytligt. Lite av
skapelsens morgon! Hundarna jagade inte ens katterna

och hönsen. Gårdens smådjur gick hemtamt ut och
in i vårt plåtskjul. Vår närmaste granne var ett par kor
och ett par kalvar. De stod i huvudsak för dofterna i
vårt plåtskjul. I skjulet sov vi och åt; ris tre gånger om
dagen med några chilikryddade grönsaksröror som
tillbehör. En sorts naturromantik, om man så vill.
Men i granngården gifte man bort sin dotter på cirka
femton år (lagliga giftasåldern för kvinnor är 18 år, men
vem bryr sig?). Hon var chockad och förgråten. Brudgummen, på ca 18 – 19 år verkade inte imponerad. Det
var ju inte han som valt sin brud. Vår värdfamilj hade
gift bort sin dotter vid ännu yngre år. Hon, Mukie, var
nu 24 år och hade två barn. Roshida, Mukies mamma
och vår matmor, fick inte lämna gården. Vem skulle
då se till korna, hönsen och ankorna. Roshida hade
inte sett sin släkt sedan hon gifte sig, det hade hennes
man bestämt. Dottern, Mukie, hade dock påbörjat sin
frigörelseprocess. Hon jobbade halvtid som kassör på
en liten mikrolåns ”bank” tre km bort på marknadsplatsen vid den genomgående landsvägen.
Landsvägen och trafiken – vad skall man säga?
Varje omkörning, om den skulle bedömas med svenska
polisiära ögon, skulle innebära indraget körkort och
höga böter. På vägen trängs alla trafikslag; allt från
gående människor och djur, cyklar, motorcyklar, bilar,
lastbilar och bussar. Enligt lagen råder vänstertrafik,
men i praktiken är jag osäker. Min tolkning är att
bussar av olika storlek har informell förkörsrätt i alla
lägen, förutsatt att man hela tiden signalerar. Man
hoppar på och av bussarna i farten utefter landsvägen.
Flera av passagerarna sitter på taket och håller sig fast
i takräcket. Alla bussar har ränder utefter sidorna som
berättar, att andra trafikanter inte har hunnit undan i
alla lägen. Är detta rätt eller fel? Bor man 165 miljoner
människor på en yta av en tredjedel av Sverige måste
man kanske tillåta sig en del informella åtgärder i
både trafiken och annorstädes. Den analysen skall jag
försöka göra under julen och försöka förstå om det
finns paralleller mellan samhällsutvecklingen i Sverige
och Bangladesh!
God Jul och Gott
Nytt År på er alla där ute
i sköna Östergyllen!

Lars Eklund
Gruppledare,
Talesperson
Kultur och Kreativitet
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Rapport
från Riksdagen
har låtit sommarens minnen
leva extra länge. Nu kommer dock snö och
kyla, varnas det för. Och julen närmar sig med
hast. Likt andra jular är det dags att påminna
sig om att julen handlar om kärlek, värme och
gemenskap. Adventstidens budskap handlar
om väntan på världens ljus skulle födas. Visst
finns det en förväntan hos de flesta att julen
med dess möjligheter till gemenskap och glädjestunder tillsammans med dem man älskar
mest ska firas. I och med julen har också ännu
en arbetstermin gått här på riksdagen och det
är dags för eftertanke.
Två stora och viktiga områden finns det en
livlig debatt i media kring. Det gäller skolans
och äldreomsorgens stora förändringar. Debatten kretsar ofta om att svenska elever lär sig
mindre i skolan än elever i andra jämförbara
länder. Samtidigt kan väl ingen ha missat att
alliansregeringen har gjort många oundgängliga
reformer just för att vända den negativa trenden.
Vi har därför bland annat presenterat en ny
skollag, nya läroplaner, en ny gymnasieskola
och satsningar på lärarnas kompetens. Och som
skolpolitiker har jag aktivt deltagit i många av
dessa helt nödtvungna förändringar.

Den milda hösten

När reformerna nu blivit verklighet vill jag
och mina kollegor inom KD lyfta andra och
viktiga perspektiv inom skolan. Skolan ska
förmedla kunskap om att leva som människa i
ett modernt civiliserat samhälle. Stundtals talar
vi om värdegrunden i en abstrakt bemärkelse.
Men värdegrunden handlar om något högst
konkret. För att vi ska kunna leva tillsammans
i en samhällsgemenskap krävs kunskap om
förnuftiga och omistliga värderingar. Respekten
för människors lika värde, jämlikhet, demokrati
och kamratskap måste inpräntas i både tanke
och handling hos varje enskild elev. Så även i
Sverige. Visst – det gäller att avancera till högre
studier, att inhämta tillämplig kunskap för att
kunna bli anställd och göra ett gott jobb. Men
utan social förmåga och utan etiska kompasser
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är ett samhällsbygge inte möjligt.
De elever som agerar utifrån den gemensamma värdegrunden ska få viktig uppskattning
som ett erkännande för livsnödvändig kunskap.
En kunskap som inte bara gör eleven anställningsbar, utan även till en inkännande person.
Empati och medmänsklighet uppskattas i alla
gemenskaper, på och utanför arbetslivet.
Äldreomsorgen - misskötsel av en enda av våra
äldre är ett fall för mycket. Vanvård av människor inom vården kan aldrig accepteras. Ansvaret
för äldreomsorgen är delat mellan stat och kommun. Alliansregeringen har skärpt tillsynen och
vidtar nu åtgärder för att ytterligare skärpa både
kontroll och insyn. Även skattelagstiftningen
ses över för att riskkapitalbolag inte ska kunna
smita från skatten i Sverige. Detta är välkomna
åtgärder.
När jag följt mina föräldrars sista sträcka i
livet så var min önskan givetvis den att de skulle
få absolut bästa förutsättningar för ett rofyllt
och värdigt avslut. Jag ville se att de fick den
vård de var så väl värda och förtjänta av. Därför
tar jag de äldres oro på allvar när jag hör om
konstiga skattekonstruktioner och misskötsel
av äldre. Det är oacceptabelt och får aldrig
förekomma i ett endaste fall. Efter ett långt liv
ska vi alla ha full förtröstan till att vi alla får en
vård full av kärlek, omvårdnad och att vi blir
bemötta med respekt.
Julens budskap omfattar värden som får
konsekvenser för politikens inriktning. Det är
dessa värden som jag vill arbeta för. Med det
önskar jag alla mina kristdemokratiska vänner
en riktigt god och välsignelserik jul.

Yvonne Andersson
riksdagsledamot

Rapport

från Landstinget

Viktiga behov möts med ökat stöd

och nu bör valberedningar vara igång för att söka föreslå så bra
styrelser som möjligt för våra lokalavdelningar.
Kristdemokraterna behöver så bra team som
möjligt för att utveckla och flytta fram positionerna för partiet. Ingen har ett abonnemang som
förtroendevald utan ständigt bör vi söka efter
bästa personer för att utveckla partiet.
Ett demokratiskt parti har bl. a. som egenskap att det både är viktigt och önskvärt att alla
medlemmar kan föreslå den person som man
vill ska inneha olika förtroendeuppdrag. Ett
okritiskt bockande och nigande för personer
som en gång fått en förtroendepost främjar
inte utveckling utan beskriver en förfärande
sekterism som vi ska akta oss för i vårt parti.
Att vara rädda och sluta sig, säga nej, istället för
att vara öppen för en sund demokratisk tävlan
mellan olika kandidater leder till stagnation.
Men visa också uppskattning för bra jobb som
faktiskt görs.

Vi står inför ett årsskifte

att stå till förfogande
och anta utmaningar genom att tacka ja till
förtroendeuppdrag. Vi behöver bygga team som
tillsammans bygger framgångar. Att vara förtroendevald innebär också att man får fantastisk
inblick i olika delar av samhällsbyggnaden som
är en viktig merit var man än finns i samhällsgemenskapen.
Jag har nyligen fått förtroendet att sitta ordförande vid årsmötet för det nationella nätverket
Hälsa och Demokrati där de flesta landsting
är medlemmar. Det är ett exempel på att ett
lokalt uppdrag i ett landsting (ex. en Hälso- och
sjukvårdsnämnd) kan innebära att man som
förtroendevald också får vara med i ett nationellt
sammanhang där man delar erfarenheter och
kunskaper för att bättre möta medborgares/
patienters behov i sitt hemlandsting.
Bland erfarenheter som delades fanns ett
arbete i Norrbotten där man vid en stor ungdomsturnering för 10-11-åringar undersökte
vad som är viktigast för att känna välbefin-

Samtidigt är det viktigt

nande, må bra. Svaret blev entydigt, familjen
– mor och far och syskon. Än en gång bekräftas
kristdemokraternas riktiga position i att bygga
på de små gemenskaperna, det är dom vi alla
behöver. Partiets satsning på barn och unga är
den viktigaste förebyggande insats som kan göras
inför framtiden.
Inom vården har vi betonat det hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande arbetets betydelse
men vi ska också möta de som drabbats av
sjukdom och lidande. Trots en mycket besvärlig ekonomi nästa år satsar vi ändå nästan 170
miljoner på angelägna och viktiga behov. Det
gäller neurologiska sjukdomar, canser- och
blodsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, infektioner och psykisk
ohälsa bl. a. Vi satsar också utvecklingsmedel
för en aktiv hälsostyrning, effektivare akutmottagning bl. a. för äldre och multisjuka patienter
men också en del övriga förbättringsarbeten.
Vi har inte lyckats som vi önskat med att
begränsa vårdrelaterade infektioner och vårdskador men detta arbete fortsätter. Handlingsplaner
för att minska kostnader pågår parallellt. Men
vi kan aldrig ensidigt inrikta oss på kostnadsreducerande, det är viktigt, men vården har en av
samhällets viktigaste utvecklingspotentialer och
dessa måste vi ta tillvara.
Ha nu riktigt sköna, fina avkopplande
helger och överväg noga att ställa upp, delta
i det spännande och personligt stimulerande
utvecklingsarbete som vi gör tillsammans, t.
ex. genom att tacka ja om du får frågan om en
insats i din lokalavdelnings styrelse!

Levi Eckeskog
LandStingsråd och
Gruppledare
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POSTTIDNING B
Östergyllen
Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 Linköping
Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

Valfrihet är en möjlighet - inte ett hot!
på en insändare jag skriv i NT häromveckan. Det var ett svar på
en tidigare insändare av två
vänsterpartister som tydligt
proklamerade hur lyckliga de
var över att deras partikamrat, som är ordförande i Vård
och Omsorgsnämnden här i
Norrköping, lyckats stå emot
trycket angående införandet av
LOV. Det är sorgligt tycker jag!
På min första kurs om
Kristdemokraterna fick jag lära
mig om subsidiaritetsprincipen. Att det innebär att samhället i första hand ska stödja,
inte styra. Att beslut ska fattas
på lägsta möjliga beslutsnivå.
Jag är väldigt stolt över att vi
har den principen som en del i
vårt principprogram. Det enda
jag har emot den är att den är
svår att uttala och stava... Både
LOV och vårdnadsbidraget är
i linje med denna princip. Det
viktiga är inte hur många som

Detta var rubriken

väljer utan att de som vill välja dessutom sillsallad. Tack o
har möjlighet att göra det!
lov för valfrihet på julbordet!
Tänk om vi kunde ha vård
Nu är det juletid och ett bra och omsorg som ett ”julbord”
exempel på valfrihet är julbor- i alla kommuner. Det vill jag
det. Julskinka är gott, men jobba för!
är det det enda vi vill ha på
Jag önskar er alla en god
julbordet? Knappast! Av alla och smakfull jul! Kom ihåg att
sillsorter skulle det för min del valfrihet också innebär ansvar.
räcka med senapssill, men för Så det vi väljer på julbordet och
andra är det viktigt med många vid andra tillfällen i jul, får vi
inläggningar att välja på, och ta ansvar för efter jul…
Eva-Britt Sjöberg

