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från Kristdemokraterna i Östergötland

Göran Hägglund träffade styrelsen Sidan 8
David Lega inspirerade på stämma Sidan 4-5
Utbildningsdag för valvinst Sidan 12

Distriktsstyrelsen mötte Göran
Hägglund. Från vänster: Jessica
Antebrink, Nils-Ingvar Graan,
Niclas Clarén, Magnus Oscarsson, Martina Axene, Lars Eklund,
Linus Dagbäck Printz, Olof
Johansson, Göran Hägglund,
Anders Eksmo, Levi Eckeskog,
Jan-Willy Andersson, Eva-Britt
Sjöberg, Birgitta Olaison, Solveig
Danielsson. Foto: Per Larsson.
Göran Hägglund Sidan 8

DAVID LEGA Sidan 4

Johan Celander Sidan 4

Ledare
från distriktsordföranden
Tid för familjen
på ett tåg ifrån Stockholm efter att varit på beredning på Sveriges kommuner och landsting. Jag passade på att läsa in det
nya förslaget ifrån familjepolitiska arbetsgruppen. Förslaget heter ”Tid
för familjen”.
Jag blev riktigt glad över det jag läste, jag vet att vissa saker kommer att
stötas och blötas, men andemeningen var riktigt bra, ett citat: ”Familjen
är en gemenskap som vilar på vissa normer, värden och dygder. För att en
familj ska fungera krävs att dess medlemmar arbetar för ett gemensamt
mål och en grundläggande respekt för värden som trohet, kärlek, ansvar,
generositet och jämlikhet.”

Jag satt här om dagen

är helt unika med
dessa ord och att tala så varmt om familjen
som vi gör är vi ensamma om i Svensk politik.
Nu har remisstiden gått ut och jag vet att
vi är många som svarat ifrån olika lokalavdelningar. Sen när vi har antagit rapporten har
vi sannerligen något som skiljer oss från både
liberaler och socialister
Jag ser fram emot att vi stolt kan
visa upp vår familjepolitik. När
andra partier allt ifrån blå till
röd går ihop och devalverar
familjen då vi vår egen
väg och säger;”Mer tid för
familjen!”
Önskar er alla en skön
vår!

Jag vet att kristdemokraterna

Magnus Oscarsson
Distriktsordförande
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Inget annat parti

Runt om i Sverige finns det människor som
ännu inte upptäckt att Kristdemokraterna
egentligen är deras parti. I den strida ström av
information som forsar fram över oss i tryckt
och digital form, har just de signaler som visar
på Kristdemokraternas särart inte nått fram.
Från 1 april till 20 maj pågår Kristdemokraternas nationella medlemsvärvarkampanj. Det är
ett utmärkt tillfälle att berätta för människor
runt omkring oss om Kristdemokraternas
förträffliga politik. När de väl får höra, kommer få att kunna tveka om att bli medlem.
Målsättningen att öka medlemsantalet med 10
procent blir inte omöjlig att uppfylla. Vi behöver bara berätta att inget annat parti på allvar
vill ge familjer full valfrihet att själva besluta
om sin egen barnomsorgs utformning. Det
borde också vara fullt tillräckligt att nämna
att Kristdemokraterna är det enda partiet
som värnar barns rätt till båda sina föräldrar!
I undersökningar tycker väldigt många som
oss. De vet bara inte om det ännu!
Per Larsson Redaktör

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.
Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

Redaktionen
ger information
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Rapport
från vårstämma i Norrköping

FOTO: PER LARSSON

Inspiration med David Lega och nytt
lantbrukspolitiskt program på stämma

Andre vice partiordförande David Lega tackas av distriktsordförande Magnus Oscarsson med närproducerade livsmedel.

På televisionshistorisk mark i Norrköping
samlades närmare 70 kristdemokrater från
Östergötland till distriktsstämma lördag 17
mars. På programmet stod tal av Kristdemokraternas nye andre vice ordförande David Lega,
stämmoförhandlingar med antagande av nytt
lantbrukspolitiskt program och informationer
från riksdag, landsting och regionförbund.

I gamla studio 1 i det tidigare tevehuset i Norrköping, där församlingen Agape numera huserar, hälsade Margaretha Ericsson, ordförande
för Kristdemokraterna i Norrköping och Bent
Ekström, oppositionsråd i Norrköping, välkomna till stämman, innan distriktsordförande
Magnus Oscarsson öppnade densamma.
Utöver sedvanliag stämmoärenden som godkännande av verksamhets- och förvaltningsberättelse, val av distriktsstyrelse och antagande av
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verksamhetsplan, var huvudnumret i förhandlingarna antagandet av ett nytt lantbrukspolitiskt program för Kristdemokraterna i Östergötland. Efter diskussion och omröstningar
antogs programmet med några tillägg och
ändringar.
väntade dagens gästtalare, David Lega, som utöver sitt nya uppdrag
i partipresidiet, är kommunalråd i Göteborg
och har en lång meritlista av idrottsliga prestationer och organisatoriska uppdrag. David
Lega talade inspirerande med humor och allvar
under rubriken ”Så blir vi valvinnare 2014”.
Innan avslutande kaffe gavs sedvanliga
rapporter från regionförbund, landsting och
riksdag av Lars Eklund, Sven Brus och Yvonne
Andersson.

Efter välsmakande lunch

Per Larsson

Nya i distriktsstyrelsen
På distriktsstämman i Norrköping valdes tre nya
ersättare in i distriktsstyrelsen.
FOTO: PER LARSSON

Birgitta
Olaison

Anders Drottja ställer en fråga under eftermiddagens rap
porter från regionförbund, landsting och riksdag.

Ålder: 66 år
Bor: Kisa
Familj: Maken
Anders, 3 barn, 5
barnbarn
Yrke: Sjuksköterska
Politiska uppdrag:
Vice ordförande i Socialnämnden i Kinda
kommun. Ledamot
i kommunfullmäktige. Ordförande för
Kristdemokraterna i
Kinda.

Jessica
Antebrink
Eva-Britt Sjöberg skötte ljud och ljus och under stämman.

Kökspersonalen Annkatrin Ekström, Monika Eriksson
och Maud Brus tackades för sina insatser under dagen.

Ålder: 40 år
Bor: Motala
Familj: Maken Leif,
3 barn.
Yrke: Kriminalvårdare
Politiska uppdrag: Ledamot i
Socialnämnden i
Motala kommun.
Ersättare i styrelsen
för Motala-Vadstena
samordningsförbund.
Ersättare i Kommunfullmäktige. Förste
ersättare i Landstingsfullmäktige.

Andreas
Ardenfors

FOTO: LARS-GÖRAN ARVIDSSON

Ålder: 43 år
Bor: Linköping
Familj: Frun Stina,
två barn.
Yrke: Pastor
Politiska uppdrag:
Vice borgmästare
i Linköping (förste
vice ordförande i
kommunfullmäktige).
Ersättare i Omsorgsnämnden.
Patrick Vigren, Linköping lägger förslag under förhandling
arna. I bakgrunden stämmopresidiet; Margaretha Ericsson,
Sven Brus och Per Larsson.

Aktuellt
i Distriktet
Medlemvsärvning i april i hela Sverige

Du har väl inte missat att Kristdemokraterna
har en stor nationell medlemsvärvningskampanj i april månad. Målet är att antalet medlemmar ska öka med 10 procent, och du kan
vara med och tävla som enskild värvare, med
din lokalavdelning och tillsammans med hela
distriktet. Mer information finns på Kristdemokraternas intranät Navet och på partiets
hemsida www.kristdemokraterna.se
Utbildningsdag för valvinst
Lördag 14 april kl 09.30 anordnar

Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna
en utbildningsdag som alla aktiva kristdemokrater i Östergötland bör prioritera. Viktiga
ingredienser för att lyckas under mandatperioden, och framförallt inför valet 2014, tas upp.
På programmet står tal- och presentationsteknik, kroppsspråk och vinnande argumentation.
Föreläsare och instruktör under dagen är Jörgen Rundgren från Rundgrens Utbildning &
Konsult, som tidigare varit bl.a. oppositionsråd
för Moderaterna i Norrköping. Läs mer om
bl.a. hur du anmäler dig, på sidan 12.

Försvarspolitiskt seminarium

Försvarspolitiken har under våren 2012 blivit
väldigt aktuell under dramatiska former. I
Östergötland, där försvarsindustrin är tydligt
närvarande genom Saab i Linköping, är försvarspolitiken ständigt aktuell. Kristdemokraterna i Östergötland och Studieorganisationen
Framtidsbildarna bjuder torsdag 10 maj kl
17.00-19.00 in till ett försvarspolitiskt seminarium. Platsen är passande nog Flygvapenmuseum i Linköping och bland de medverkande
finns bl.a. Kristdemokraternas försvarspolitiska
talesperson Mikael Oscarsson. Deltagaravgiften är 100 kr. Anmäl dig till Per Larsson, tfn
010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34 eller
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se. Läs
mer på sidan 9.
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Familjedag för hela distriktet

Kristdemokraternas lokalavdelning i Linköping
har varje år sedan 2003 anordnat familjedag på
Valla fritidsområde en vårlödag. Även 2012 blir
det familjedag, men detta år har distriktet ställt
en fråga till Linköpings lokalavdelning om att
få bli medarrangör, och förhoppningsvis kunna
vara med och göra programmet för dagen än
mer intressant och lockande för allmänhet och
kristdemokrater från hela länet. Lördag 26 maj
går arrangemanget av stapeln. Håll utkik efter
mer information under maj månad, men vi kan
redan nu lova en familjedag utöver det vanliga!
Kristdemokraternas dag i Almedalen

Första veckan i juli arrangeras som vanligt
politikerveckan i Visby på Gotland, ofta kallad
Almedalsveckan efter kvällarnas partiledartal i
Almedalsparken i Visby. Sedan förra året består
politikerveckan av åtta dagar, som en följd av
Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. Det
gör att arrangemanget numera både inleds och
avslutas på en söndag. Enligt den rullande
turodningen, har Kristdemokraterna i år sin
egen dag på den nya sista dagen, den avslutande
söndagen. Med tanke på att lördagen, när den
var sista dag, ofta var tämligen glest besökt,
då de flesta deltagare redan åkt hem, kan man
gissa att det blir än mer glest på Visbys gator
och gränder under årets avslutande söndag. Tag
därför chansen att åka till Visby och fylla upp
publikleden under partiledare Göran Hägglunds tal söndag 8 juli!
Kina i fokus under hösten 2012

Kina blir en allt mer betydelsefull aktör på
världsmarknaden. Vad det beror på, vilka
konsekvenser det kan få och en lång rad andra
frågor kring Kinas förändrade roll i världen
kommer att dryftas i en studiecirkel anordnad
av Studieorganisationen Framtidsbildarna
under hösten 2012. För att ge en bakgrund,
framförallt med fokus på Östergötlands of-

Kalendarium
för hela distriktet
ficiella och affärsmässiga kontakter med Kina,
anordnas en inledande temadag lördag 15
september i Linköping. Mer information om
temadagen kommer i nästa nummer av Östergyllen, men boka redan nu in dagen!
Ideologidag med tema äldre

Lördag 14 april kl 09.30-16.00
Utbildningsdag för valvinst! Läs mer här intill och
på sidan 12.
Torsdag 3 maj kl 18.30
Kommunpolitikst råd träffas.
Tisdag 8 maj kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk träffas.

En lång tradition för Kristdemokraterna i Östergötland är ideologidagen i början av hösten.
Förra året var temat främlingfientlighet och
andra teman de senaste åren har varit miljö,
demokrati och hälso- och sjukvård. 2012 års
ideologidag infaller lördag 6 oktober och temat
blir äldre. Äldre på arbetsmarknaden, äldre i
politiken men också mer traditionella frågor
kring äldre i vård och omsorg. I början av hösten kommer mer information och inbjujdan
till dagen, men notera den gärna redan nu i
almanackan!

Torsdag 10 maj kl 17.00
Försvarspolitiskt seminarium. Läs mer här intill
och på sidan 9.

Kulturpolitiskt nätverk

Torsdag 30 augusti kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Som du kan läsa mer om på sidan 11, har det
Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk
redan hunnit med ett par arrangemang under
våren. Torsdag 24 maj är det dags för nästa
träff. Temat är då passande nog, Kultur för
barn, och planeringen är inriktad på besök i
Gamla Linköping. Exakt program för kvällen
är ännu inte helt spikat, men håll utkik efter
inbjudan, eller hör av dig till Per Larsson, tfn
010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34 eller
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se om
du är intresserad!
Följ med Ydre lokalavdelning till Askersund
Lördag 9 juni 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
Doris Andersson, tfn 0140-800 47.

Torsdag 10 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.
Fredag 11 maj
Extra partifullmäktige i Stockholm.
Torsdag 24 maj kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk träffas. Läs mer
här intill!
Lördag 26 maj
Familjedag för hela distriktet på Valla fritidsom
råde i Linköping. Läs mer här intill!
Lördag 22 augusti kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk träffas.

Söndag-Onsdag 2-5 september
Kulturresa till Amsterdam och Haag i Nederlän
derna med bl.a. Östsamgruppen. Är du intres
serad, kontakta Per Larsson, tfn 0702-88 21 34.
Torsdag 13 september kl 18.30
Kommunpolitiskt råd.
Lördag 15 september kl 09.30
Seminarium om Kina. Läs mer här intill!
Torsdag 20 september kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk träffas.
Lördag 6 oktober kl 09.30
Ideologidag med tema äldre. Läs mer här intill!
Torsdag 18 oktober kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.
Fredag 26 oktober
Partifullmäktige i Stockholm.
Lördag 17 november kl 12.00
Regional kommun- och landstingsdag med
höststämma och höstfest.

www.e.kristdemokrat.se

PER LARSSON
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Rapport
från träff med partiledaren

Partiledare Göran Hägglund och en av distrikts
styrelseledamöterna, Nils-Ingvar Graan, efter
träffen 29 mars. Göran fick en burk kristde
mokratisk honung från Vikbolandet som gåva.

Göran Hägglund träffade distriktsstyrelsen
Torsdag 29 mars hade turen kommit till distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Östergötland i partiledare Göran Hägglunds pågående dialogturné till landets alla distriktsstyrelser.
God stämning, framåtanda och kreativa förslag
präglade sammanträffandet!

När Göran Hägglund omvaldes som partiledare vid det extra rikstinget i Västerås i januari,
uttryckte han bl.a. en ambition att knyta tätare
kontakter med landets distriktsstyrelser. Som
ett led i den ambitionen besöks för tillfället
distriktsstyrelsemöten och distriktsstämmor
runt om i Sverige.
styrelse hade
de flesta ledamöter och ersättare mött upp på
distriktskansliet i centrala Linköping. Efter
inledande fika och välkomsthälsning av distriktsordförande Magnus Oscarsson, började
Göran Hägglund med att berätta om ett antal
aktuella frågor i regeringen, där Kristdemokraterna på olika sätt tydligt framträtt med

Vid träffen med Östgötadistriktets
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sin position. Det handlade bl.a. insemination
av ensamstående kvinnor och surrogatmödrar.
Vidare knöt Göran Hägglund an till det
arbete som pågår att arbeta fram konkreta
politiska förslag utifrån partiets på rikstinget i
Umeå 2011 beslutade fokusområde, barns och
ungdomars uppväxtvillkor. Den familjepolitiska gruppens förslag har nyligen varit ute på
remiss och ska beslutas vid extra partifullmäktige i maj. Den skolpolitiska gruppens arbete
pågår och vidare återstår politikutveckling
kring ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet.
En lång stund ägnades sedan åt frågor från distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare inom
en stor mängd områden, som t.ex. integration, äldreomsorg, kultur och det omtvistade
begreppet barnfattigdom. En bra samtalskväll
var sedan snart slut och efter nattsömn väntade
en studiebesöksdag i Ödeshög för partiledaren.
PEr Larsson

C A ROSÉNS
BEGRAVNINGSBYRÅ
S:t Larsgatan 17
Linköping
013-12 02 17

Ortens enda auktoriserade

BEGRAVNINGSBYRÅER
I SAMVERKAN

ÅTVIDABERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Stenhusgatan 4
Åtvidaberg
0120-101 15

CENTRALA
BEGRAVNINGSBYRÅN
Apotekaregatan 10
Linköping
013-12 20 59

Försvarspolitiskt
Seminarium

Torsdag 10 maj kl 17.00-19.00
Flygvapenmuseum, Linköping

Familjedag

2012

Lördag 26 maj kl 11.00

Valla fritidsområde, Linköping
• Korvgrillning och fika
• Tävlingar och lekar
• Panelsamtal om framtiden
familjepolitik

Välkommen!

Deltagaravgift: 100 kr.
Anmälan till Per Larsson,
tfn 010-103 72 84 eller
0702-88 21 34 eller e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se

Rapport
från studiecirkel

Viktiga samtal om sjukvårdens etik

FOTO: PER LARSSON

Under våren 2012 har ett stort antal kristdemokrater och
andra intresserade samlats till tre intressanta kvällar med
viktiga samtal inom ramen för studiecirkeln ”Hälso- och
sjukvårdens etik i vår tid”, arrangerad av studieorganisationen Framtidsbildarna.

Kristdemokraterna är det svenska parti som har tagit och
fortfarande tar de medicinskt etiska frågorna på allvar.
Kristdemokraterna har nyligen antagit ett nytt medicinskt etiskt program, som ersatte en tidigare version,
och partierna behandlar varje fråga inom området med
stor omsorg och eftertanke.
februari och mars samlades
totalt 44 personer i lokalen Olympen i Restaurang Lagerbladets konferensanläggning i centrala Linköping.
Kristdemokrater från olika delar av länet och några
intresserade linköpingsbor som läst om studiecirkeln i
notiser i Östgöta Correspondenten, har lyssnat på intressanta föredrag, ställt frågor och diskuterat.
Först ut onsdag 18 januari var temat ”Folkhälsans
etik” med Stefan Redéen, kirurg, chef för Clinicum och
ledamot för Kristdemokraterna i landstingsfullmäktige
samt Levi Eckeskog, landstingsråd och gruppledare. Vid
andra tillfället, 29 februari, gav Patrick Vigren, neurokirurg och ordförande för Kristdemokraterna i Linköping,
en genomgång av abort, fosterdiagnostik och stamscellsforskning och Anders Andersson, riksdagsledamot och
ledamot i socialutskottet informerade om riksdagens
behandling av dagsaktuella medicinsketiska frågor som
insimination ev ensamstående kvinnor och tvångssterilisering vid könsbyte. Sista tillfället, 14 mars, handlade
om ”Vårdetik i livets slutskede” med medverkan av Hans
Starkhammar, chef för regionalt cancercentrum i sydöstra
sjukvårdsregionen, Berit K-Lehnér, universitetsadjunkt
på Hälsouniversitet och Gudrun Brunegård, landstingsråd för Kristdemokraterna i Landstinget i Kalmar län.
Sammanfattningsvis blev studiecirkeln mycket
lyckad, med många deltagare, ny kunskap och intressanta dikussioner.

Under tre kvällar i januari,

PEr Larsson
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Stefan Redéen, Levi Eckeskog, Anders An
dersson och Gudrun Brunegård fanns bland
de medverkade i vårens studiecirkel.

Rapport
från kulturpolitiska nätverket

Teater och mat - teman för vårens
kulturseminarier med kulturnätverket

Först ut var det kulturseminarium som inledde
Studieorganisationen Framtidsbildarnas årsmöte 8 mars. Johan Celander, teaterdirektör
och konstnärlig ledare för Östgötateatern var
inbjuden för att tala över ämnet ”Det är synd
att inte gå på teatern”. Med hjälp av dramatiska
texter, anektoder, fakta om Östgötateatern och
stor dramatisk förmåga bjöds på en god inblick
i teaterns värld och väsen.
hade tema matkultur och var förlagt till Nystad NäraMat
i Rimfora, där ägaren Anna Rund Karlsson
tog emot. Anna berättade om sin och sin
makes verksamhet och ledde genom sina egna
tankar kring bl.a. närodlat och ekologiskt in
deltagarna i ett intressant samtal. Dessutom
serverades goda exempel på butikens produkter, en god smörgås med kesoröra och rostbiff
följt av egentillverkad ostkaka och kalvdans.
Båda vårens kulturseminarier var välbesökta av kristdemokrater, och vid det senare tillfället även några andra intresserade medborgare
(och kanske blivande kristdemokrater). Nu
pågår planeringen för kommande aktiviteter
i nätverket, bl.a. nästa träff med nätverket
torsdag 24 maj, då temat är barnkultur med
Gamla Linköping som planerat besöksmål.
Alla intresserade är varmt välkomna att delta!

FOTO: PER LARSSON

Att Kristdemokraterna i Östergötland har ett
aktivit kulturpolitiskt nätverk kommer inte som
någon överraskning för den trogne läsaren av
Östergyllen. Under våren 2012 har nätverket
fortsatt att studera östgötsk kultur genom två
kulturseminarier med tema teater och mat.

Johan Celander om att det är synd att inte gå på teater.

Vårens andra kulturseminarium

Sessionssalen i Landstingshuset var välfylld av krist
demokrater när teaterdirektör Johan Celander talade.

Deltagarna i kulturseminariet i Rimforsa 22 mars
samlade utanför Nystad NäraMat inför studiebesöket.

PEr Larsson
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en del

Utbild

Kristdemokraterna i Östergötland och Studieorganisationen Framtidsbildarna
har glädjen att presentera

av

ning

Våren

2012

östergö
tland

En utbildningsdag
för valvinst 2014

• Tal- och presentationsteknik
• Kroppsspråk
• Vinnande argrumentation
Lördag 14 april
kl 09.30-16.00
Jörgen Rundgren, Rundgrens Utbildning
& Konsult, tidigare oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.
Utbildningsdagen passar alla - dig som har lång erfarenhet av det politiska livet,

dig som prövat på bara några år, och dig som är helt ny medlem i Kristdemokraterna! En liknande utbildningsdag har Jörgen Rundgren haft med Kristdemokraterna i Kalmar län, med mycket positiva ombuden från våra kristdemokratiska
kollegor som deltog! Ta därför chansen att vara med lördag 14 april!

Utbildningdagen är på Kristdemokraternas distriktskansli, Gränden Duvan 2 i centrala Linköping. Deltagaravgiften är 175 kr och inkluderar förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe,
lokal, medverkande, material. Deltagaravgiften sätts in på Framtidsbildarnas plusgirokonto 66
48 53-9 eller faktureras i efterhand.
Anmäl dig senast torsdag 12 april 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
Härom dan hängde hustrun och jag på oss var
sin ryggsäck och bara drog. Det är naturligtvis
oförsvarligt i den Lutherska anda som vi båda
är uppfostrade i. Och med tanke på de mängder
av mail på våra datorer som borde behandlas,
besvaras och vidarebefordras, så kan nog vår
utflykt inte betraktas som något annat än en
rymning. Vi kunde bara inte motstå – någon
har sagt att det enklaste sättet att bli av med en
frestelse är att falla för den. Vi gjorde det!
Bussen till Göteborg var första målet. Det
andra målet var att uppleva ”West Side Story” på
Göteborgsoperan. Goda vänner hade sagt: ”Ni
får inte missa den!” Vilken upplevelse! Vilken
musik! Vilket ungdomligt artisteri! Så politiskt
mitt i prick när skottlossning sker i våra stora
städer och ungdomsgäng bekämpar varandra!
Göteborgsoperan har lyckats att göra aktuell
politik av en musikal från 1957 och som då gavs
i 734 föreställningar utan avbrott på Broadway
i New York.
Jets och Sharks är ungdomsgängen som
kämpar om herraväldet över några kvarter på
West Side. Polisen har inte mycket att säga till
om och råden från andra, som ser vart åt det
barkar för gängen, lyssnar de inte till. Tony och
Maria är star-cross`d lovers – deras kärlek är
ödesbestämd, men den är omöjlig för de tillhör
olika gäng. Tony dödas och Maria, förkrossad
av sorg, måste gå vidare ut i en värld som har
berövat henne sin stora kärlek.

hälften fylld av
högstadie- och gymnasieelever. Det kallar jag
kulturpolitik för barn och ungdom! Och vilken
stämning! Ungdomarna förstod verkligen vad
det handlade om – det var ju deras livsvillkor
som utspelade sig på scen. Att få vara den man
är och vara stolt över det eller tvingas in i ett
kollektiv och leva på andras villkor. Ofta med
en ledare som ser till sina egna fördelar och som
saknar medkänsla och omdöme.
Leonard Bernstein, som komponerat West
Side Story, var också en berömd dirigent. Han
sa vid ett tillfälle: ”När jag kommer till slutet av

Göteborgsoperan var till

På rymmen, eller...
Beethovens femma är jag en ny människa.” Blev
skoleleverna och vi nya människor efter besöket
på Göteborgsoperan? Kanske, kanske inte. Men
vi blev annorlunda människor, därför att vi blev
påminda om vikten av att respektera varandra
som människor oavsett bakgrund och identitet.
Saknas respekten lurar förtryck och ond bråd
död bakom nästa hörn.
En fantastisk kulturupplevelse med ett viktigt politiskt budskap. Men inte nog med det!
De två ledande rollerna i musikalen är fostrade
i Östergötland! Maria (Sofie Asplund) började
sin karriär på Vadstena folkhögskola och har
under två år varit med i uppsättningar med
Vadstena Akademin. Tony (Bruno Mitsogiannis) har arbetat på Östgötateatern och på Arbis
i Norrköping under några år. När vi sitter där
och njuter av Marias och Tonys artisteri och
danser är det inte utan att vi känner stolthet över
att Östergötland har fått vara med och forma
nya generationer av artister. Deras konstnärliga
gestaltning är uttrycksfull, deras estetiska dansförmåga beundransvärd.
förhållanden i Östergötland så vi fick behålla våra förmågor och våra
klart lysande stjärnor. Vi får vara med och se
stjärnorna födas och uppleva deras första lyskraft, men sedan lockar den stora vida världen.
Våra politiska strävanden att skapa en dansinfrastruktur i Östergötland, med förhoppningen
om att Linköping tar på sig ett speciellt ansvar,
står nu på agendan. På sikt kommer Östergötland finnas, än tydligare, på den estetiska kartan.
Bernstein sa: ” Livet utan musik är otänkbart.
Musik utan liv är bara teori.” Låter klokt! Men
det hindrar nog inte att vi ger oss ut på rymmen
fler gånger. Kanske till
Stockholm, kanske
till Karlstad, eller till
något annat lockande
ställe ….....

Tänk om vi kunde skapa

Lars Eklund
Gruppledare,
Talesperson
Kultur och Kreativitet
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Rapport
från Riksdagen

Tid för familjen

Barn som växer upp i trygga och kärleksfulla hem
får ökade möjligheter till ett gott liv. Enbart
ett sådant motiv räcker för att familjepolitiken
ska anses vara högst prioriterad för vilket samhälle som helst. För oss kristdemokrater har
familjepolitiken alltid varit en hörnsten och
ska så förbli!
Ett samhälle byggs underifrån. Familjen är
den minsta gemenskapen som konstruerar vår
nation. Familjen är en gemenskap där människor, vuxna som barn, får del av den villkorslösa
kärleken. Det finns inga särskilda intressen att
bevaka, i familjen är vi föräldrar, barn eller syskon. Familjen byggs utifrån att vi är dem vi är,
inte utifrån prestationer och pådyvlade roller.
Vi lever i en värld som präglas av stora
förändringar på kort tid. En komplex tillvaro
genererar känslan av otrygghet. Därför är familjen viktigare än någonsin för att garantera
en trygg bas för livet. Familjen står för stabilitet
och kontinuitet i en föränderlig och sammansatt värld. I ett samhälle där familjen inte ges
utrymme att fungera kommer heller inte samhället att fungera. Det är därför extra spännande
att vara en del av de idéer och tankar som nu
finns och växer fram i vårt parti, när det gäller
familjepolitik. Och genom ett nytt förslag på
familjepolitiska reformer har vi alla chansen
att tycka till i samband med remissförfarandet.

att stödja familjerna,
till mer tid för barnen och öka familjernas frihet.
Familjer ska kunna utgå från sin livssituation
och välja den livsstil och barnomsorgsform
som passar dem och deras barn bäst. Vi vill
ha förbättrad kvalitet i förskolan. Förslaget är
skarpt, en barntidsreform, som reellt möjliggör
mer tid för familjen. Tre delar finns:
1. Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år. Förslaget går ut på
att ta bort de begränsningar som idag finns och
att inkomstskyddet förlängs till tre år.
2. Barnomsorgspeng för egna barn. Vi me-

Våra ambitioner syftar till
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nar att föräldrar bör kunna få barnomsorgspeng
för omsorg om egna barn, och genom barnomsorgspengen får del av samhällets skyddsnät vid
exempelvis sjukdom.
3. Barnskatteavdrag för familjer som inte
nyttjar offentlig finansierad barnomsorg. Det är
ett förslag som bygger på att familjer med barn
1 till 6 år som inte nyttjar offentlig finansierad
barnomsorg bör få göra ett avdrag på skatten,
ett avdrag som ska kunna kombineras med
föräldrapenning. Det innehåller också ett förslag
om en generell graviditetspeng under den sista
månaden i graviditeten för att öka tryggheten
för gravida kvinnor. Det föreslås vidare att det
blir obligatoriskt för kommunerna att införa
maxtak för barngruppers storlek. Och att lättillgänglig och öppen information om jämförelser
av förskolans kvalitet utformas för föräldrarna.

Vi har länge kämpat för ett vårdnadsbidrag och
det finns i många kommuner idag. Jag uppfattar
att förslagen är ett sätt att uppgradera värdet av
det arbetet som införandet av vårdnadsbidraget
bidragit till.
De föräldrar som inte sätter sina barn främst
är lyckligtvis få. Alla förslag som gör att föräldrar
få större utrymme att leva det liv de vill leva med
sina barn vet vi är välkomna inslag för familjer
med barn. Lyckas vi bygga ett samhälle som
på bästa sätt skapar förutsättningar för goda
familjer har vi vunnit mycket. Barn som växer
upp med närvarande och kärleksfulla föräldrar
ökar sina livschanser markant. Och föräldrar
som får förutsättningar att tillbringa mer tid
med sina barn växer både som människor och
föräldrar. Vi kristdemokrater bygger ett samhälle
starkt underifrån.

Yvonne Andersson
riksdagsledamot

Rapport

från Landstinget

Bättre tillgänglighet och större valfrihet!

Kristdemokraterna fortsätter tillsammans
med övriga partier i landstingets politiska ledning att förbättra tillgänglighet, kvalitet och
delaktighet för patienter och medborgare i
den östgötska hälso- och sjukvården. Inom tre
aktuella områden våren 2012 kan vi se tydliga
och konkreta resultat!
Tillgängligheten till besök inom specialistsjukvården i Östergötland har kraftigt förbättrats under det senaste året. I februari 2012
hade 841 personer väntat mer än 60 dagar till
besök inom specialistsjuk-vården – en minskning från 3 167 för samma period förra året.
Samtidigt har det totala antalet väntande till
besök minskat från 11 199 för ett år sedan till
8 011 i februari i år.
Denna kraftigt förbättrade tillgänglighet är
resultatet av systematiskt arbete av landstingets medarbetare, men också resultatet av att
hälso- och sjukvårdsnämnden har skjutit till
extra medel för att hjälpa till att kapa befintliga
ryggsäckar.
Även tillgängligheten till behandling har
avsevärt förbättrats. I februari 2012 hade 1 185
personer väntat mer än 60 dagar på behandling
inom specialistsjukvården – en minskning från
2 724 för samma period förra året. Samtidigt
har det totala antalet väntande gått ner från
7 242 för ett år sedan till 5972 i februari i år.
Resultaten gör att Landstinget i Östergötland
klarar kömiljardens nya högre nivå och att
sjukvården i Östergötland har ett av de bästa
resultaten i landet vad gäller tillgänglighet till
besök.

i Landstinget i Östergötland är vidare överens om att utreda
förutsätt-ningarna för att införa vårdval inom
hörselvården. Vårdvalet kommer att omfatta
både hörselprov samt utprovning av hörapparater och andra enklare hörselhjälpmedel.
Vårdval inom hörselvården finns idag i
Region Skåne och Stockholm. Motivet till

Den politiska ledningen

att införa det i Östergötland är främst att öka
tillgängligheten och servicen för den enskilde.
Idag är det självklart att välja leverantör när man
behöver nya glasögon, men om vid behov av
en hörapparat är valfriheten inte lika självklar.
Om utredningen faller väl ut kommer vårdvalet
troligen att införas under 2013.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också nyligen
beviljat en ansökan om att starta en lättakut i
Norrköping. Lättakutmottagningen kommer
att ligga i Jourcentralens lokaler i Norrköping.
Syftet är att öka servicen och erbjuda bättre
tillgänglighet inom primärvården i Norrköping. Lätt-akuten har framför allt fokus på
att ta emot bokade patienter som är listade på
någon av landstingets vårdcentraler i centrala
Norrköping, Cityhälsorna. De patienter som
bokas från Cityhälsorna är de som är i behov
av akut läkartid och där tiderna på den egna
vårdcentralen är slut. Patienter som är listade på
andra vårdcentraler och som har behov av akut
läkartid kommer också att erbjudas möjlighet
att boka tid.
Även om målgruppen i första hand kommer att vara Cityhälsornas patienter, kommer
lättakuten att vara tillgänglig för alla som bor
i Östergötland..
Inledningsvis är mottagningen öppen en
dag per vecka, men planeringen är att under
våren öka till tre dagar per vecka. Verksamheten
kommer att vara öppen under förutsättning att
behov och beman-ningsmöjlighet finns.
Dessa tre konkreta exempel visar tydligt på
att Kristdemokraterna är med och förbättrar
hälso- och sjukvården för medborgarna i Östergötland!

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
För några veckor sedan fick vi
en presentation i Linköping
om planerna på boutställningen LinköpingsBo 2016.
Ett av ledorden för projektet
är social hållbarhet.
Det nämns ofta i den politiska debatten att vi ska sikta
på ekologisk och ekonomisk
hållbarhet - att de är viktiga
och eftersträvansvärda mål.
Men har ni stött på begreppet
social hållbarhet? Och reflekterat över det? Begreppet social
hållbarhet är kanske inte lika
känt, men ingår tillsammans
med ekologisk och ekonomisk
hållbarhet i det övergripande
begreppet hållbar utveckling.
Hållbar utveckling ligger också
nära begreppet förvaltarskap
som vi inom Kristdemokratin
brukar använda. Enligt en
vedertagen definition handlar
social hållbarhet om att bygga
ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov
uppfylls. Men denna definition
är långt ifrån färdigmejslad.
Begreppet måste förtydligas
och fyllas med mer innehåll.
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Familjen - den social hållbarhetens hörnsten!

mänskliga
behoven hör nära relationer.
Relationer tar tid att bygga
upp och odla. I vårt samhälle
sätts den personliga friheten
många gånger i första rummet
och då håller inte relationerna
särskilt länge. Ibland hanteras
relationer som om de vore en
förbrukningsvara med kort
förväntad hållbarhet. Detta
trista faktum kan förhindra
en hållbar samhällsutveckling.
Oavsett hur familjen ser
ut och även om relationerna
inte alltid är perfekta inom
familjen, är den en hörnsten
i bygget av social hållbarhet.

Till de viktigaste

Familjen är en naturlig gemenskap. Familjen som institution
har överlevt genom historien,
trots krig och elände, för att vi
som människor behöver den.
in familjepolitiken i begreppet social hållbarhet. För att vi ska kunna
tala om hållbar utveckling i
alla dess dimensioner, även
den sociala, måste det skapas
förutsättningar för att få välfungerande familjer. Här kan
vi Kristdemokrater ge viktiga
bidrag till debatten utifrån vårt
principprogram. Vi har mycket
att bidra med!

Det är dags att ta

Magnus Landberg

