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Ebba Busch Thor hyllade 
Jönköpings distrikt 

- Mänskliga värden som tilltro, 
vänlighet och kärlek kommer 
inte till oss genom tillsägelser 
uppifrån. Värderingar kommer 
genom att människor som lever 
nära varandra beter sig på ett 
visst sätt. Som i familjen, där 
barnet får lära sig vad gemen-
skap är, hur man ska bete sig 
mot varandra. Trygga barn ger 
sedan trygga vuxna som finner 
sin plats i samhällsgemenskapen 
och som bidrar till ett samhälle 
som håller ihop. Forskning har 
visat att länder med hög tillit i 
regel har en stabil demokrati, 
stark ekonomi, god folkhälsa, låg 
korruption, låg brottslighet samt 
en hög nivå av jämlikhet och 
jämställdhet. I Sverige, liksom i 
övriga nordiska länder, är tilliten 
väldigt hög i jämförelse med 
andra delar av världen. 
- Vi står inför stora utmaningar i 
samhället och dessa kan vi inte 
möta med mindre än att vi 
skapar förutsättningar för stärkt 
                                       tillit och  
                                       goda värd- 
                                      eringar. Det            
                                       är så vi kan  
                                            hålla  
                                         samman  
                                              ett  
                                          samhälle. 
                                            Ebba          
                                      Busch Thor 
                                       partiledare 

Ebba: Tilliten  
måste stärkas 

KD fortsätter sätta barnen i fokus  
Kristdemokraternas fokus för 
regionpolitik är tydligt: det här 
ska vara väldens bästa plats att 
växa upp på! Fokus är inte bara 
på att ge våra barn och unga bra 
förutsättningar för ett framtida 
gott liv. Vi vill ge dem ett bra liv 
här och nu när de är barn och 
unga. Till exempel görs tack vare 
Kristdemokraterna ett Barnbok-
slut och det finns familjecentral-
er i nästan alla länets kommun-
er. I början av april  
invigdes två nya 
förlossningssalar på  

länssjukhuset Ryhov  
- Det är glädjande att  
det föds så många  
barn att vi måste ha  
fler förlossningssalar.  
Vi vet att så tidiga  
insatser som möjligt  
är bra för både barnen och 
samhället. Men ofta ses bara dessa 
insatser som en kostnad. Vi vill 
ändra sättet att se på det och istället 
se det som en investering med  
långsiktiga goda 
          effekter för hela samhället,  
          säger regionråd Mia Frisk 

Camilla och Mattias leder största, bästa & 
viktigaste distriktet 

Låt oss få presentera det nya ord-
förandeteamet för Kristdemo- 
kraterna i Jönköpings län: 
Ordförande Camilla Rinaldo Miller  
från Värnamo och vice ordförande 
Mattias Ingeson från Eksjö 
 
- De kristdemokratiska principerna 
och vårt budskap om människo-
värde och gemenskap är viktigare 
än någonsin. I vårt partidistrikt 
finns fantastiskt många engagera-
de, inspirerande och kloka krist-
demokrater. Och vi tror att vi har 
mycket att vinna på att arbeta mer 
tillsammans mellan lokala 
partiavdelningar, partidistrikts- 
styrelsen och den regionala nivån. 
Vi hoppas båda kunna bidra med 

idéer och visioner som gör oss 
modigare och frimodigare 
tillsammans!  
Vi är och ska fortsätta vara 
Kristdemokraternas största, bästa 
och viktigaste partidistrikt, 
deklarerar Camilla och Mattias. 

Du följer & gillar väl 
Kristdemokrater på Facebook! 

mailto:jonkoping@kristdemokraterna.se
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Kristdemokraterna i Habo måste stå upp för den enskilda 
människans okränkbara värde och valfrihet 

Ingen kan ha missat den 
mediastorm som senaste tiden 
förekommit i lokal- och 
riksmedia. Anledningen vill jag 
inte kommentera här men 
givetvis får detta följdverk-
ningar för alla Habobor, kanske 
inte personligt men genom att 
Habo kommuns varumärke och 
anseende svärtas ner. 

I denna situation måste vi 
Kristdemokrater lyfta fram de 
värden vi står för. Det är nu vi 
har den stora möjligheten att 
lyfta fram vår politik och våra 
värden – vi sätter den enskilda 
människan i centrum.  

Hur ska KD uppfattas 

För oss Kristdemokrater måste 
huvudfokus vara att förverkliga 
vår politik i kommunen. 
Samtidigt sitter vi i en majoritet 
där övriga partier också värnar 
Habos- och Habobornas bästa 
och att vår kommun utvecklas. 

Men detta hindrar inte oss från 
att sätta fokus på skola, vård 
och omsorg ur ett Kristdemo-
kratiskt perspektiv. Men, vi ska 
också vara en naturlig röst för 
vårt näringsliv och lokala entre-
prenörer. Vi ska engagera oss 
för Habos invånares bästa. 
 

Vi måste alla hjälpas åt 

KD i Habo är inte bara styrelsen, 
KPG-gruppen eller de som är 
aktiva i nämnder och styrelser. 
Det är vi – alla medlemmar till-
sammans. Men för att vi ska få 
genomslagskraft behöver vi 
också dig som ”bara är en vanlig 
medlem”. Vi behöver dina 
synpunkter och din erfarenhet.  

Som medlem är du alltid väl-
kommen till våra gruppmöten! 

 

Hans Jarstig, Gruppledare 

 

Välkommen till grupp- och 
inspirationsmöte den 9 maj klockan 
18.00 i Hembygdsstugan. 

Träffa vår ombudsman Stina Sinclair som 
kommer att presentera Kristdemokraternas nya 
strategiprogram. Vi får ställa frågor och få tips 
och råd hur vi utnyttjar detta på bästa sätt. Här 
finns det också tid för diskussioner. Vi bjuder på 
lättare förtäring. 

Anmälan senast 5 maj till: 
marie.lindholm@kristdemokraterna.se eller 
hans.jarstig@kristdemokraterna.se 

 

KD i Habo har som mål 
att värva minst 10 nya 
medlemmar under 
2016. Vi ser redan nu 
att detta mål snart är 
nått. Men då höjer vi 
målet till 15 nya 
Kristdemokrater i 
Habo!  

När du värvat nya medlemmar 
kontakta Åke Lundgren på   
 0730 51 79  86.  
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