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LEDARE
BO RUDOLFSSON, DISTRIKTSORDFÖRANDE

Jag vill börja med att tillönska alla 
kristdemokraterna runt om i Örebro län 
en God Jul och ett kommande Gott 
Nytt år – att fira julen med familj och 
det nya året med vänner (som det ofta 
är) är något av det bästa som vi kan 
uppleva efter ett år fyllt med arbete.
År 2016 går mot sitt slut – tänker vi 
tillbaka eller tänker vi på kommande 
år? Det kanske har att göra med vilken 
personlighet vi är, för mig är det alltid 
framtiden som berör och påverkar mitt 
liv. På vilket sätt kan jag göra 2017 
bättre än 2016? Kan jag korrigera 
något jag tidigare missat under det nya 
året? Kan min partiavdelning synas 
bättre i media och hos medborgarna 
än under 2016? Vad vill vi förändra i vår 
kommun/region under 2017 ? …. och 
många andra frågor som vi tillsammans 
kan ställa och besvara utifrån vår 
politiska gärning.
Under vår partidistriktårsmöte 
(höststämma) antog vi en ny 
verksamhetsplan för 2017 – uppgifter 
och målsättningar för både distriktet 
och för varje avdelning. Jag skulle 
vilja uppmana alla ordföranden för 
partiets avdelningar i länet att göra 
första styrelsemötet i januari – februari 
till ett samtal och planering av 
verksamheten under året utifrån denna 
verksamhetsplan. Det går kanske 
inte att genomföra alla områden, men 
varje avdelning kan föresätta sig att 

satsa på några av målsättningarna 
(speciellt utveckling av organisationen, 
fler medlemmar, etc) i förberedelse på 
nomineringar och provval under vår 
och höst och slutligen fastställande 
av valsedlar i november för distriktet 
(region och riksdagsvalsedlar) och 
senast i februari 2018 för varje 
partiavdelning. 
Detta år har vi chansen att få in fler 
personer i vårt arbete, personer 
som är intresserad av politik och 
samhällsförändring. Ställ frågan till 
din granne eller arbetskamrater eller 
nominera personer inom eller utanför 
politiken när det är dags att tänka 
på den kommunala valsedeln till 
valet 2018. I vår folkrörelse finns det 
mycket kraft hos enskilda personer 
och tillsammans med likasinnade blir 
vi ännu starkare, så vi kan genomföra 
en stark upphämtning under 2017 
och 2018 och genomföra en mycket 
bra valrörelse i augusti-september 
2018 och få ett resultat som överstiger 
dagens dåliga opinionssiffror.
Jag önskar dig allt gott i detta fortsatta 
arbete!

Bo Rudolfsson (KD)
Distriktsordförande
Kommunalråd Laxå
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HÖRT OCH HÄNT!
ASKERSUND INBJÖD TILL EN KVÄLL MED MAT OCH BOWLING
Höstens medlemsaktivitet i Askersund blev en kväll på O´learys 
med mat och bowling i slutet på oktober.   

HALLSBERG BJÖD IN TILL ÖPPET MÖTE
I början på december hade Hallsbergs partiavdelning bjudit in till 
ett öppet möte där allmänheten fick komma och ställa frågor hur 
det är att arbeta politiskt. Lättare förtäring serverades.  

HÄLLEFORS INBJÖD TILL ADVENTSFIKA
Den 3 advent bjöd Hällefors partiavdelning in till Adventsfika 
i Korskyrkan tillsammans med Lars-Axel Nordell och 
Ljusnarsberg. 

SKAPA ETT HANTVERKSCENTRUM I KARLSKOGA
I Karlskoga vill oppositionsråd Bengt Eklund skapa ett 
hantverkscentrum i området kring Fabriksgatan, något han 
motionerat om. 
KDU hade i slutet på oktober riksmöte i Kalmar. Bland annat 
valdes Christian Carlsson till ny förbundsordförande och ett antal 
motioner diskuterades. Fyra KDU-are från Örebro deltog.

LINDESBERGSMOTION OM ARBETE I ÄLDREOMSORGEN 
Kristdemokraterna i Lindesberg har motionerat om att 
arbetslösa ska få utföra sysslor i äldreomsorgen. Förslaget är 
helt i linje med partiets förslag om vårdserviceteam, anpassat 
till lokala förhållanden. I slutet på oktober ordnades också ett 
besök på brandstationen och även Lindesberg har planerat en 
adventssamling.

LINDESBERG HADE MEDLEMSKVÄLL VID RASTPLATSEN
Ingrid Åberg har tidigare påverkat ett byggande av en rastplats 
vid Lindessjön som nu är klar. I år hade avdelningen en 
medlemskväll vid rastplatsen.  

SATSNING PÅ KULTURKVARTERET I ÖREBRO
I Örebro har kristdemokraterna fått igenom en flerårig satsning 
på kulturkvarteret. I anslutning till konserthuset kommer nu bland 
annat bibliotek och nya lokaler för kulturskolan att byggas. 

TEXT: MALIN SILÉN
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RAPPORT FRÅN
RIKSDAGEN
 LARS AXEL NORDELL

Kristdemokraternas förslag till 
statsbudget har nog aldrig varit 
så stark och genomarbetad som 
denna gång. Den är omfattande 
och täcker in alla utgiftsområden 
men det är särskilt några stora 
”flaggskepp” jag vill lyfta fram. 
Som partiets miljöpolitiske talesperson 
gläds jag särskilt åt att vi lyckats skärpa 
partiets miljöprofil i budgeten med 
skatteväxling för miljö, jobb och välfärd. 
Vi lägger extra skatt på sådant som är 
skadligt för miljön som t ex plastpåsar 
och förbränning av osorterade sopor 
och så sänker vi skatten på arbete och 
för pensionärer. 
Regeringen höjer istället skatten 
på arbete samtidigt som de lånar 
11 miljarder och har som det heter 
tagit på sig spenderbyxorna. Men 
Kristdemokraterna gör faktiskt större 
satsningar än regeringen på en rad 
viktiga områden som polis, äldrevård 
och sjukhusvård. Vi sänker skatten för 
pensionärer och för barnfamiljer och för 
de som går från bidrag till arbete.
Vi sänker trösklarna till arbete för att få 
fler i arbete och stimulera till fler jobb. 
Vi föreslår att unga, nyanlända och 
de som kommer i arbete efter en lång 
arbetslöshet eller sjukskrivning ska få 
dubbelt jobbskatteavdrag. 

Dessa skattesänkningar kombinerat 
med kristdemokraternas förslag om 
introduktionsanställningar, som gör 
att en ingångslön för en som lärs upp 
på arbetsplatsen kan sänkas med 25 
procent, tror vi kan leda till många fler 
jobb. Och det är faktiskt mängden 
arbetade timmar i vårt land som avgör 
hur mycket vi kan satsa på vård, skola 
omsorg. 
Vi stärker i budgeten barnfamiljernas 
och pensionärernas ekonomi. För 
barnfamiljerna handlar det framförallt 
om ett jobbskatteavdrag som sänker 
skatten för en vanlig familj med 1000 
kr per månad. Det gynnar särskilt 
låginkomsttagare. Dessutom höjer 
vi bostadsbidraget för ekonomiskt 
utsatta barnfamiljer och inför en 
barnomsorgspeng på 6000 kronor per 
månad till föräldrar som inte utnyttjar 
kommunal barnomsorg utan vårdar 
egna barn upp till tre års ålder. 
Det har visat sig att många 
barn från familjer som har det 
ekonomiskt kämpigt inte deltar i 
den kommunala musikskolan och 
inte heller i idrottsaktiviteter. Därför 
återinför vi fritidspengen på 3 000 
kronor per år och barn till familjer 
med försörjningsstöd, en reform 
som vår nuvarande landshövding 

införde som statsråd men som den 
socialdemokratiska regeringen 
skrotade.
När vi satt i regeringen var de vi 
Kristdemokrater som såg till att vi 
sänkte skatten på pension motsvarande 
en extra månadsutbetalning. Nu 
går vi vidare och ger pensionärerna 
höjt bostadstillägg med 500 kronor 
för ensamstående och 300 kr för 
sammanboende. Vi sänker också 
pensionärsskatten med 2,2 miljarder 
kronor så att pensionsinkomster 
upp till 14000 kr jämställs med 
arbetsinkomster.
För äldre som arbetar sänker vi 
den särskilda löneskatten med 6,15 
procentenheter och inför dubbelt 
jobbskatteavdrag från 64 års ålder för 
förvärvsarbetande äldre.
Vi gör en välfärdssatsning på 
sjukvården genom att vi föreslår ett 
statligt ansvar för sjukhusvården för 
att ge likvärdig vård i landet var än 
man bor. Vi återinför kömiljarden som 
halverade vårdköerna när Göran 
Hägglund var socialminister. Vi tycker 
att vårdpersonal ska göra det de är 
bäst på, d v s vårda, och därför inför 
vi vårdserviceteam för äldre och en 
patientansvarig läkare.

VÅRA ”FLAGGSKEPP” 
I BUDGETEN
TEXT: LARS-AXEL NORDELL
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ÄLDRE UPPMÄRKSAMMAS I 
ALLIANSENS BUDGET
TEXT: EWA SUNDKVIST

Hösten inom Region Örebro län handlar 
väldigt mycket om budgetarbete. 
Satsningar utöver det dagliga arbetet är 
ganska begränsade, men de som finns 
anger ändå om vilka prioriteringar de 
olika politiska grupperna väljer att göra. 
Alliansen har ett stort avsnitt kring de 
äldre som vi Kristdemokrater har skrivit. 
Ett samhälles etiska och moraliska nivå 
syns i hur vi tar hand om våra äldre. 
Många äldre har svårt att få sina röster 
hörda och få är det som står med plakat 
på Stortorget för att försvara dem. 
Vi vet att gruppen äldre över 75 år 
kommer att öka. Det är fantastiskt 
att vi människor får möjlighet att leva 
och vara med så länge. Men under 
de sista åren på resan börjar kroppen 
bli lite trött och sliten. Vi kan drabbas 
av en rad sjukdomar. Mediciner kan 
verkligen göra under. Men det innebär 
även risker när allt för många mediciner 
blandas. Många äldre som kommer 
akut till sjukvården gör det på grund 
av för många eller felaktiga läkemedel. 
Det bedöms att cirka 60 procent av de 
besöken är möjliga att förebygga, det vill 
säga de är egentligen onödiga. 
Äldre med psykiska besvär och 
depressioner är ofta bortglömda. En 
fjärdedel av alla självmord begås av 
personer som är 65 år eller äldre. 

TYDLIGT KRISTDEMOKRATISKT ANSLAG

Ensamhet är en folksjukdom, i synnerhet 
hos äldre och driver många gånger 
till depression, och den kan vara så 
allvarlig att den leder till dödlig utgång.
Det civila samhället som 
idrottsorganisationer, kyrkor, 
pensionärsföreningar med flera, 
har unika möjligheter att skapa 
mötesplatser, och därför behöver det 
offentliga stödja det civila samhället.
Kristdemokraterna har länge, ja snart 
i 20 år, arbetat för en läkarbil. Vi har 
alltid ansett att det är bättre att flytta 
på en frisk läkare än en sjuk patient. Nu 
kommer en variant av den, nämligen 
mobila team som besöker äldre, ett 
arbete som behöver utvecklas.
Äldres hälsa och välmående är ingen 
nyhet i Alliansens budgetskrivelser, 
det återkommer alltid, och ska så alltid 
göra. Missar samhället att se till de 
äldres behov finns risk att vi tappar 
människans värdighet och då får vi ett 
samhälle som det är svårt att leva i.
Hjärtsjuka barn
För några veckor sedan 
uppmärksammade SVT Nyheter Örebro 
att hjärtsjuka barn får vänta alldeles för 
länge för återbesök. Barnen har blivit 
opererade i Göteborg, men återbesöken 
ska ske i Örebro. Enligt opererande 

läkare ska besöket ske inom ett år. 
Då kan man verkligen förstå föräldrar 
oro när det går mer än ett halvår över 
tiden innan familjerna får komma på 
återbesök. Och när de väl kommer in 
beror det på att, som något föräldrapar 
uttryckte det, de hade tjatat sig till ett 
återbesök. Ingen ska behöva tjata sig till 
vård. Det är möjligt att skicka familjerna 
till exempelvis Karlstad för återbesök 
eller ännu hellre ta hit läkare som kan 
göra undersökningarna och arbeta 
bort puckeln av väntande. Men det 
finns säkert också behov av översyn av 
rutiner, strukturer i arbetet och logistik 
för att få ett smidigare flöde med större 
effektivitet. 
Vad lärde sig sjukvården av 
svininfluensan?
Det undrar Kristdemokraterna i 
en interpellation till den ledande 
majoriteten i Region Örebro län 
och frågar också om det fanns 
det grupper som inte nåddes av 
information. Enligt utvärderingen 
lyckades Sverige i huvudsak väl 
med hanteringen av pandemin 
och massvaccinationskampanjen 
bedrevs relativt snabbt och 
effektivt, även om många delar 
kan utvecklas och förbättras. Till 
exempel nåddes några målgrupper 
inte tillräckligt bra av myndigheternas 
kommunikationsinsatser. Antalet 
influensapatienter inom sjukvården var 
flerdubbelt jämfört med föregående 
säsongsinfluensa och intensivvården 
belastades hårt av patienter med 
svår virusorsakad lunginflammation. 
Efterverkningarna av vaccinet gav 
dessutom sjukdomen narkolepsi hos ett 
antal ungdomar. 
Kristdemokrater samlade i Falun
En tidig fredagsmorgon satte sig 
tre kristdemokrater sig på tåget 
för att träffa ”Svealandsregionens” 
kristdemokrater. Bland annat för att 
diskutera just eventuellt bildande av en 
Svealandsregion och hur vi som parti 
lokalt förbereder det. Conny Brännberg, 
kommun- och regionpolitiker från 
Skövde, berättade om hur arbetet gick 
till när Västra Götaland bildades. Rådet 
var dock: Satsa inte för mycket, vi vet 
inte vad resultatet av förhandlingarna 
med regeringen blir. En sanning att 
noga beakta, dock svävar vi i skrivandet 
stund ännu i ovisshet.

Tidig tågresa till Falun för Bo Rudolfsson och Elin Enes, två av 
fullmäktigeledamöterna för Kristdemokraterna i Örebro län. 
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MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ÄR FRÅGOR 
SOM ENGAGERAR INGALILL!

förbättra äldrevården. KD måste driva 
äldrefrågor, säger Ingalill Bergensten.
Förvaltarskapstanken var en annan del 
av ideologin som hon lockades av och 
hon tycker att partiet återigen ska ta 
ansvar för dessa frågor. 
 Vi var ett miljöparti redan innan 
Miljöpartiet startade, menar Ingalill 
Bergensten som idag har politiska 
uppdrag i Örebro kommun. 
Avgörande framtidsfrågor 
För närvarande sitter hon som 
presidieledamot i programnämnd 
Samhällsbyggnad. Som 
presidieledamot får hon information på 
ett tidigt stadium om frågor vad gäller 
samhällsplanering. Var fjärde år ska 
översiktsplanen för hela kommunen ses 
över och nu är programnämnden mitt 
uppe i det arbetet. Det är ett långsiktigt 
arbete med perspektiv på omkring 
40 år. Dricksvattenförsörjningen från 
Vättern är en av frågorna som hon 
tycker måste upp på agendan. 
 Samhällsbyggnad handlar om 
många stora avgörande framtidsfrågor. 
Som var det ökande antalet örebroare 
ska bo.. Arbetet är roligt på många sätt. 
Man ser snabba resultat av besluten. 
I Örebro styr Kristdemokraterna 
tillsammans med Centerpartiet 
och Socialdemokraterna. Som 
presidieledamot är hon med på 
programberedning varje vecka och 
har regelbundna lunchträffar med 
Björn Sundin (S) som tillsammans 
med Behcet Barsom är ett gott stöd i 
arbetet. 
Trevliga bostadsområden
Hur kommunen ska bygga trevliga 
och attraktiva bostadsområden är 
en fråga som ständigt är aktuell och 
vi kristdemokrater framhåller gärna 
en blandad bebyggelse av bostäder, 
företagslokaler, kyrkor och bollplaner. 
Ett byggprojekt som är aktuellt nu är 
nya lokaler för Immanuelkyrkan på 
Södra Ladugårdsängen i Örebro och 

TEXT: MALIN SILÉN
FOTO: MALIN SILÉN OCH INGALILL BERGENSTEN

Det är en engagerad Ingalill Bergensten 
som kommer till Kristdemokraternas 
kansli en höstdag i oktober. I december 
2013 blev hon nominerad till ett 
uppdrag i partiet och tog steget att bli 
medlem. Många känner henne som 
journalist på Nerikes Allehanda. Som 
journalist kunde hon inte vara politiskt 
engagerad, men när hon slutade på 
tidningen för tre år sedan blev hon fri att 
uttrycka sin politiska åsikt.
Innan hon valde parti läste hon flera 
partiprogram. En anledning till att hon 
fastnade för just Kristdemokraterna var 
människosynen:
 Människan består av ande, själ och 
kropp och alla dimensioner behövs, 
säger hon. Detta är KD ensamma om 
att uttrycka i sitt partiprogram. 
En annan faktor var att hon på nära 
håll hade sett att hemtjänsten inte 
fungerade. 
 Jag blev politiker för att försöka 

Namn: Ingalill Bergensten
Ålder: 65 år
Familj: Maken Stigbjörn och sex barn
Gör: Frilandsjournalist, översättare, 
författare och politiker
En bra politiker tycker jag ska vara:
1. Vidsynt – för att kunna se saker 
från olika håll
2. Klarsynt – för att kunna sätta sig 
in i komplicerade sammanhang och 
genomskåda dolda agendor
3. Närsynt – för att alltid se de små 
människorna som drabbas av de 
politiska besluten 
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Ingalill Bergensten är glad över allt 
kyrkan kommer att tillföra den nya 
stadsdelen. 
 Vi måste värna civilsamhället i 
byggandet, säger Ingalill Bergensten. 
Vi säger att vi ska bygga en blandad 
bebyggelse, men vad innebär det 
egentligen? Kanske också att det 
finns lokaler i bottenvåningen på nya 
flerfamiljshus där pensionärsföreningar, 
frisörer, nageltekniker och caféer 
kan få hyra in sig och ge liv åt 
bostadsområdena på dagtid. 
Lokalfrågor engagerar en 
Brevensbo. 
Flera gånger under intervjun kommer 
vi in på landsbygdsfrågor och Brevens 
Bruk, där Ingalill Bergensten också är 
bosatt. 
 Östernärke tillhör Örebro kommun 
och Örebros landsbygd ska betraktas 
som en tillgång, inte som ett bekymmer, 
säger hon. 
På flera olika sätt har Ingalill Bergensten 
kämpat för att få Brevens Bruk på 
kartan. I översiktsplanen hoppas hon att 
orten efter hennes ingripande kommer 
med som lokal kärna och definieras 
som en ”Ort som har betydelse för 
bygden”. Innan fanns den inte med som 
minsta lilla prick.
 Syns man inte finns man inte, 
och det finns ett stort missnöje ute i 
bygderna med att centrum inte räknas 
med oss ute i periferin. 
Hon har också kämpat en hel del för att 
bevara Brevens bruks unika och vackra 
miljö.
 Jag är mycket glad att 
Kristdemokraterna hjälpte mig att sätta 

ljuset på att Brevens bruk AB efter ett 
domstolsutslag, där länsstyrelsen var 
motpart, tvingades välja mellan att riva 
dammarna eller bygga fisktrappor för 
många miljoner.  Allt för att abborrar 
och mörtar skulle kunna vandra åt båda 
hållen i sju kilometer.
Nu har länsstyrelsen beviljat bruket ett 
antal miljoner kronor till upprustning av 
byggnader, och därmed har det frigjorts 
pengar till fisktrapporna.  
 Jag är absolut för biologisk 
mångfald, men man kan fråga sig om 
detta är väl använda pengar? säger 
hon. 
Nu har Brevens bruk blivit utsett till 
byggnadsminne. 61 byggnader ingår 
plus dammarna, som därmed är 
skyddade för evig tid. Ingalill tror att den 
mediala uppmärksamheten bidragit till 
denna lyckosamma utveckling.
Göra, våga och konkretisera
Apropå media kan jag inte låta bli att 
ställa några frågor om detta när jag nu 
har en journalist framför mig och jag 
frågar hur vi ska sätta en gemensam 
och positiv bild av partiet. 
 Media skriver hellre det som händer 
än det som sägs. Vi ska göra saker, 
säger Ingalill. 
Hon understryker vikten av att 
konkretisera politiken och bjuda 
in till olika typer av samlingar. Det 
kan vara till exempel aktiviteter som 
mörkervandringar för att belysa 
trygghetsfrågor, hearingar om en 
speciell fråga eller Vitsippsakademier 
med öppna föreläsningar. 
Ingalill är själv engagerad i det 
kristdemokratiska nätverket Kajsas 

Döttrar som under hösten hade en 
samling kring skrivande tillsammans 
med författaren och skribenten Inger 
Lundin. 
Hon tycker inte att partiet syns 
tillräckligt i media och att vi behöver få 
ut våra budskap bättre på alla nivåer. 
 Det gäller att vässa sig. Våga lite 
mer. ”konkretisering av saker och ting”. 
Jag tror man ska jobba mer med nya 
medier såsom Facebook. 
Hon är också med i Facebookgruppen 
”We love Breven” och lade ut ett inlägg 
om hur hon jobbat för att Brevens bruk 
skulle klassas som lokal kärna i den 
nya översiktsplanen. Ett inlägg som fick 
63 ”likes” och mängder med positiva 
kommentarer. 
Samtal i hela organisationen
Under vårt samtal understryker Ingalill 
vikten av att få tillfällen att diskutera 
partipolitik internt. Hos kristdemokratin 
är subsidiaritetstanken bärande och 
hon tycker att riksorganisationen 
mycket tydligare ska ha örat mot 
distrikten och partiavdelningarna. Hon 
efterlyser också mer samtal om faktisk 
politik lokalt. 
 Vi borde prata mer politik när vi 
ses. Vad är en kristdemokratisk åsikt 
i konkreta frågor som exempelvis 
utbyggnad av en ny stadsdel, 
borttagning av delade turer i 
hemtjänsten och vegetarisk skolmat? 
Hon menar också att vi behöver lyfta 
argumenten för våra ståndpunkter, 
inte minst i flyktingfrågan. Oavsett om 
man vill verka för en mjuk eller mer 
pragmatisk linje måste vi diskutera 
varför. Och hur. 
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I november beslutades kommande 
års verksamhetsplan och budget för 
partidistriktet. 
Du som medlem är viktig och kan bidra 
till din partiavdelning både med idéer, 
tid och engagemang. Kanske har du 
en lösning på ett samhällsproblem eller 
möjlighet att dela ut flygblad under en 
kväll? Kanske har du en idé om ett 
politiskt möte som partiavdelningen kan 
ordna eller kanske har du en idé om ett 
politiskt förslag eller en insändare? 
Det övergripande målet för året 
ska vara att arbeta aktiv för att få 
genomslag för vårt parti och vår politik 
under mellanvalsperioden. Detta ger 
förtroende och skapar förutsättningar 
för framgång i valet 2018. 
Fokus kommer under året framför allt 
att ligga på organisation och på att 
få fler medlemmar, styrelseledamöter 
och kandidater på valsedlarna 2018. 
Under året kommer en ombudsman 
anställas vars främsta uppgift är att 
besöka avdelningarna och stödja dem 
i det lokala utvecklingsarbetet. Därav 
kommer också personalbudgeten vara 
högre under nästa år. 
Politiken ska utvecklas lokalt 
och regionalt och utbildning ska 
ske på olika nivåer, bland annat i 
utbildningsmaterialet ABC1 och ABC2. 
Arbetet med det regionpolitiska arbetet 
ska fortsätta och varje avdelning har 
ansvar att förbereda ett valprogram 
inför valåret 2018. 

EN VERKSAMHETSPLAN MED FOKUS PÅ 
MEDLEMSTILLVÄXT OCH STARKA AVDELNINGAR!
TEXT: MALIN SILÉN

Väljargrupper och strategiskt valda 
målgrupper ska identifieras och 
utarbetas av varje partiavdelning. 
Verksamhetsplanen inbjuder till interna 
och externa samlingar av olika slag för 
att utveckla, driva och sprida vår politik 
på alla nivåer. 
När det gäller kommunikation 
behövs en sammanhållen 
kommunikationsstrategi i hela 
organisationen. Det handlar om 
att bland annat sprida vår politik i 
olika typer av artiklar, hemsida och 
Facebook, men också internt genom 
Länet runt, Poletik och elektroniska 
nyhetsbrev. 
Styrelsen fick i uppdrag att fokusera 
särskilt på organisation under det 
kommande året, men också att 
precisera ansvaret för planens 
genomförande på ett tydligare sätt.

8 | LÄNET RUNT / MEDLEMSTIDNING FÖR KRISTDEMOKRATERNA I ÖREBRO LÄN



KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI / DEL 4:

PERSONALISM
”Människan är ett mål i sig. Ingen 
annan människa får äga henne eller 
på ett kränkande sätt använda henne 
som ett medel. Denna människosyn 
brukar beskrivas som att människan 
är en person, vilket innebär att varje 
människa är en unik och oersättlig 
individ och har samma absoluta och 
okränkbara värde oavsett kön, ålder, 
social position, etnisk och religiös 
tillhörighet eller sexuell identitet.” 
Som kristdemokrater ser vi varje 
människa som en unik person född in 
i ett sammanhang av andra personer 
med ett ömsesidigt beroende. 
Kristdemokratisk politik tar sin 
utgångspunkt i denna helhetssyn 
på människan: Personalism. En 
personalistisk människosyn vill värna 
alla människors liv, frihet och värdighet 
och bygga demokratin på denna 
människosyn och värdegrund. 

Jag brukar tänka på personalismen 
med utgångspunkt i människan 
som person. Både till skillnad från 
socialismen som mer ser till kollektivet 
och till skillnad från liberalismen som 
ser människan som en enskild individ 
ser vi personalister människan som del 
av en gemenskap där vi är beroende av 
varandra.
Att ta utgångspunkt från en 
helhetssyn på människan får praktiska 
konsekvenser när det gäller alltifrån 
familjepolitik till vårdpolitik. Det kan 
till exempel innebära att det behövs 
olika lösningar för olika familjer och 
att politiken inte kan hitta den ultimata 
för alla. Det kan också innebära att 
vårdpolitiken behöver se till hela 
människan när man planerar boende, 
hemtjänst och måltidslösningar och 
inte bara se till hur kostnaderna kan 
minskas eller vad som är smidigast för 
personalen. 

En personalistisk människosyn ser 
också till hela människan vad det gäller 
hennes fysiska, psykiska och andliga 
behov. För att må bra behöver vi inte 
bara mat och husrum. För vår hälsa 
behöver vi också må bra i själen och 
känna att livet har en mening. 

TEXT MALIN SILÉN 
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Ett 30-tal gäster hade samlats då det 
kristdemokratiska kvinnonätverket 
Kajsas döttrar (KD) bjöd in till ett 
fjärde seminarium, denna gång 
under rubriken ”Lust att skriva”. 
Seminariet leddes av Inger Lundin 
som arbetar som förläggare, 
författare och skrivcoach och hon 
delade med sig av både praktiska 
tips berättartekniska detaljer.
Hon gav exempel på en rad verktyg 
som kan användas för att komma 
igång med sitt skrivande och beskrev 
metaforiskt skrivarprocessen och 
menade att man inte alltid behöver 
fundera så mycket utan att det 
viktigaste är att komma igång och 
utgå ifrån sig själv. Det handlar om 
att gräva där du står.
Ta fram spaden och gräv, men skriv 
med hjärtat, tipsade hon. 

TEXT MALIN SILÉN 

INGER LUNDIN 
INSPIRERADE TILL LUST 
ATT SKRIVA!

Ofta har vi hört tipset att vi ska 
”tänka utanför ramarna”, men när 
det gäller skrivande menar Inger 
Lundin att vi behöver ramar och 
verktyg för att hålla en struktur och 
röd tråd i texten. 
Tänk innanför boxen, menade hon. 
Kvällen var både givande och lyckad 
då flera kvinnor som deltog kände 
inspiration till att skriva, både de som 
hade skrivardrömmar i sin linda och 
de som redan idag arbetade med 
egna projekt. 
Trots den mycket komprimerande 
timmen gav hon flera 
inspirationsövningar, bland annat 
fick deltagarna sju minuter att skriva 
utifrån temat ”Ögonblicket då det 
vände” och texterna illustrerade 
väl att varje skribent har sin egen 
berättelse och sin unika ton som det 
gäller att hitta. 

Det fick Inger Lundin att återigen 
inge mod till oss som lyssnade att 
sätta igång. 
Ni kan själva, avslutade hon. 
Detta var det fjärde arrangemanget 
i som nätverket Kajsas Döttrar (KD) 
anordnat. Tidigare har nätverket 
arrangerat träffar kring vårdesign, 
kvinnosjukdomen endometrios samt 
det juridiska seminariet ”Kvinna se 
om ditt hus”. Nätverket utgår från 
Kajsa Wargs motto ”Man tager vad 
man haver” och bjuder in till offentliga 
seminarier för att dela tankar och 
idéer i samhälls- och livsfrågor 
med varandra och för att locka nya 
grupper. 
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Washington, USA
Valrörelsen i USA är över och just nu 
pågår ett intensivt arbete för vinnaren, 
den kommande republikanske 
presidenten Donald Trump, landets 
45:e president sedan George 
Washington utsågs till president i 
mitten av 1780-talet. 1976 följde 
jag en amerikansk valrörelse när 
förre jordnötsodlaren och senatorn 
Jimmy Carter fick en jordskredsseger 
i det valet, men sedan ändå inte 
förmådde växla in förväntningarna och 
förhoppningarna i ett fortsatt politiskt 
stöd. Nu hade jag åter möjlighet att 
följa slutspurten av en valrörelse i USA, 
som denna gång knappast liknade 
någon tidigare. 
Jag samtalade med unga, medelålders 
och äldre, republikaner och demokrater 
och följde även röstberättigade till en av 
Washingtons många vallokaler den 8 
november.
Jag är knappast ensam om att 
förundras över ett valsystem där 
demokraternas presidentkandidat 
Hillary Clinton fick mer än en miljon 
röster fler än Donald Trump och ändå 
förlorade valet. Och knappast någon 
opinionsmätning innan valdagen 

EN SÄLLSAM VALRÖRELSE
INTE LIK NÅGON TIDIGARE
TEXT OCH FOTO: PER DANIELSSON

lyckades förutse den oväntade och 
för många amerikaner chockande 
valutgången.
Utan ovationer
20 januari ska Trump inta sin plats i 
Vita Huset och det är med långt ifrån 
de ovationer som 2008 mötte Barack 
Obama, när han tog över efter George 
Bush.
Vare sig jag mötte republikaner eller 
demokrater så bara skakade de på 
huvudet och samtidigt frågade: Vad 
säger ni i Sverige och i Europa om 
denna valrörelse?
Av USA:s 45 presidenter har 23 varit 
jurister och bara ett fåtal affärsmän. 
Men läser man USA:s politiska historia 
så har de flesta valrörelser varit mer 
eller mindre stormiga, även om årets 
nog slagit alla rekord.
Kanske var det många vita 
industriarbetare, stålarbetare, 
arbetslösa kolgruvearbetare och 
personer som kan räknas till 
arbetarklassen som möjligen delvis 
fällde utslaget i årets valrörelse. 
2016 års amerikanska val blev 
minst lika mycket ett protestval mot 
maktkoncentrationen och den politiska 

eliten i Washington, som fjärmat 
sig från den vanliga amerikanens 
vardagskamp för ett tryggare samhälle 
och rimliga överlevnadsmöjligheter.
Oerhörda löneskillnader
Även om det finns många rika 
amerikaner, som likt Donald Trump 
byggt upp stora förmögenheter, är det 
en jättelik inkomstspridning i landet. På 
en brandstation utanför Washington 
berättade tjänstgörande brandmän att 
är man inte brandman i centrum av 
de största städerna kan årslönen vara 
under 300 000 svenska kronor. Och 
timlönen på en Mc Donaldsrestaurang 
kan vara drygt 70 kr. Nu väntar en 
”smekmånad” då outsidern och 
fastighetsmagnaten Donald Trump ska 
bevisa att han kan hålla sina vallöften 
och bygga stabila relationer till världens 
övriga länder.
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Askersund, Degerfors och associerande förbund har i skrivande stund ej bestämt tid för årsmöte.  
Partidistriktets årsmöte äger rum den 25 mars i Kumla! 

ÅRSMÖTEN I DISTRIKTET! 
Hallsberg 25 januari Talare: Lennart Bondeson

Hällefors 13 februari 18.00 Talare: Ewa Sundkvist och Lars O Molin

Karlskoga 16 februari 19.00

Kumla 13 februari 18.00 Smedjan

Laxå 10 februari 18.00 restaurang Rastpunkt Talare: Annika Eclund

Lekeberg 4 februari, Lillgården Talare: Lars-Axel Nordell

Lindesberg 9 februari Kåfalla Talare: Johan Arenius

Nora 30 januari 18.00

Örebro 16 februari 18.00

tillönskas alla medlemmar!


