
 VÄLKOMMEN TILL
KRISTDEMOKRATERNA 

I ÖREBRO

Göra skillnad

Stärka och sprida Kristdemokratiska värderingar

 Medverka till att Kristdemokraterna växer i Örebro och
får ett växande inflytande över Örebros framtid

Du är viktig för att för att :



Kristdemokratin i Europa växte sig stark 
efter andra världskriget som motreaktion 
till nazismen. I Sverige bildades KD några 
år senare av andra skäl, eftersom miljon-
tals svenskar ville behålla kristendomsun-
dervisningen i skolan. Vi är stolta över vår 
historia som vilar på två ben; den europe-
iska antinazistiska och den svenska folk-
rörelsebakgrunden. 

Du behöver inte vara religiös för att vara 
kristdemokrat. Men vi sticker inte under 
stol med att vi bygger på mångtusenåriga 
värderingar. Vi bygger vår politik på varm 
medmänsklighet och judisk-kristen etik. I 
oroliga tider behövs politiker med en trygg 
värdegrund. 

Vi tror på människans frihet och är ett 
marknadsvänligt parti som också betonar 
ansvaret för våra medmänniskor. Vi vill ha 
rimliga skatter och vi betonar vad som 
är politikens uppgift och vad som inte är 

Välkommen till Kristdemokraterna! Vi är en del av den stora internationella krist-
demokratin, världens näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demo-
krati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och 
familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism. Alla som delar våra idéer 
är välkomna i partiet.

det. Vi har suttit stabilt i alla borgerliga 
regeringar sedan vi kom in i riksdagen 
1991 och man vet var man har oss. På 
köpet får man ett parti som vågar sätta 
mjuka värden först. Trygghet, vård och 
äldrefrågor.

Till skillnad från nästan alla andra ideo-
logier tror vi kristdemokrater inte på nå-
gon utopi om hur samhället ska bli. Det 
finns inget facit att sikta mot. Vi agerar 
istället utifrån goda värderingar. Det 
finns inga perfekta människor och inga 
perfekta samhällen. I vår strävan efter 
ett gott samhälle bortser vi inte från in-
divid och kollektiv, men fokuserar mer på 
de gemenskaper som finns däremellan; 
en livskamrat, familj, arbetskamrater, 
vänner, grannar, kyrkor, företag, fören-
ingar och välgörenhetsorganisationer. 
Vi är samhällsbyggare. Välkommen till 
ett parti med stabil värdegrund och god 
tradition.

KRISTDEMOKRATERNA

ÄR SAMHÄLLSBYGGARE



VAR MED OCH GÖR SKILLNAD!

SOM FÖRTROENDEVALD

Kristdemokraterna är med och styr i både 
kommunen och regionen. I Örebro kom-
mun och Region Örebro län finns många 
kristdemokrater med och påverkar i olika 
nämnder.  Är du intresserad av ett poli-
tiskt uppdrag så meddela ditt intresse på 
Kristdmeokraterna i Örebros webbplats. 
Det är viktigt att du fyller i och skickar din 
intresseanmälan så vi vet vilka sakområ-
den du är intresserad av.

Du är med i ett sammanhang där vi 
tillsammans ser varandra som unika och 
oersättliga individer. Där familjen oavsett 
formation utgör en grundbult i vårt 
samhällsbyggande. För att du ska känna 
att dina intressen och kompetenser 
kommer bäst till sin rätt, så är det 
viktigt att du fyller i intresseanmälan 

POLITISKT ARBETE I PARTIET
Du har även möjlighet att engagera dig i 
det politiska arbetet som volontär i olika 
uppdrag inom den mera föreningsan-
knutna verksamhetsdelen Det kan du 
också ange på intresseanmälan.

KD SENIOR

KRISTDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUNDET
Kristdemokraternas ungdomsförbund 
heter KDU och finns i Örebro. Mer infor-
mation och kontaktuppgifter finns på 
deras webbplats.

 ENGAGERA DIG I NÅGON AV VÅRA
ASSOCIERADE ORGANISATIONER

som du bör ha fått eller som finns på 
vår webbplats. Du kommer att inbjudas 
till introduktionsmöte, där du också får 
möjlighet att få svar på dina funderingar. 
Återigen varmt välkommen och kul att se 
dig i vår gemenskap.

Sven-Erik Sahlén
Ordf i Örebro Partiavdelning

Välkommen till Kristdemokraterna. Vi vill väldigt gärna ta del av ditt engage-
mang och din kompetens. Hos oss finns stora möjligheter för dig.

Kristdemokraternas seniorförbund heter KD 
Senior och är verksamma i Örebro. Senior-
förbundet uppmärksammar särskilt de äld-
res roll i vårt samhälle. Mer information och 
kontaktuppgifter finns på deras webbplats.

KRISTDEMOKRATISKA
KVINNOFÖRBUNDET

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är 
kvinnoförbund till Kristdemokraterna. 
Förbundet bildades 1982 och arbetar för 
att förbättra kvinnans ställning i samhäl-
let och jämställdheten mellan kvinnor och 
män. Mer information och kontaktuppgif-
ter finns på deras webbplats. 



Var med
och gör skillnad!

Vårt partinamn säger vad vi står för - demokrati byggd på kristen värdegrund. Det innebär att vi står 
upp för människans okränkbara värde, för jämlikhet och för varje persons rätt att forma sitt liv. Alla 
som delar våra värderingar är välkomna. Du kan läsa mer om vår politik på kristdemokraterna.se

facebook.com/kristdemokraterna @kdriks Youtube.com/studiokd

Ett samhälledär ingen ska hållas tillbaka och ingenska lämnas efter.

Kristdemokraterna verkar på flera nivåer - lokalt, regionalt och på 
riksnivå. Vi driver frågor, engagerar oss och samtalar gärna hur vi gör 
samhället varmare, bättre och mer kristdemokratiskt. Som medlem har 
du möjlighet att engagera dig på olika sätt:  i partiet eller som förtroen-
devald i en nämnd, styrelse eller utskott.

På Kristdemokraterna i Örebros webbplats finns möjlighet att fylla 
i intresseanmälan för uppdrag i partiet och som förtroendevald. På 
webbplatsen hittar du också mer information eller kontaktuppgifter till 
förtroendevalda eller personer i partiet. Hoppas vi ses!

 KONTAKTUPPGIFTER

019-611 36 01

wp.kristdemokraterna.se/orebro


