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DEN VACKRA OCH VARMA  sommaren 2003 har över-
gått i en lika vacker och skön höst. Höst-
färgerna i naturen har dröjt länge i år, men
börjar så smått påminna om att naturen är på
väg att inta vintervila. Under en vecka i bör-
jan av september hade jag förmånen att få
fjällvandra i den lappländska fjällvärlden, en
underbar upplevelse. Höstfärgerna på
fjällhedarna var intensiva och solskenet över
snöklädda toppar förstärkte färgprakten

Den senaste tiden har varit omskakande
på flera sätt. Det verkar som ondskan har vald
den 11 september till sin högtidsdag. Jag minns
mycket väl när jag den 11 september första
gången hörde om attacken mot World Trade
Center i USA. Vi hade just avslutat ett sam-
manträde med budgetberedningen i Mjölby
och stod utanför gamla stadshuset när någon
via telefon fick beskedet om den fruktansvärda
händelsen. Första gången jag hörde om an-
greppet på Anna Lindh var på järnvägsstatio-
nen i Kiruna. Vi var på väg hem från fjäll-
vandringen och när vi kom till Stockholm den
11 möttes vi av löpsedlarna, som basunerade
ut att Anna Lindh avlidit av de skador hon
tillfogats dagen innan. Varför skriver jag detta?
Vissa händelser sätter djupa spår i oss. Vi kom-
mer ihåg exakt vad vi gjorde var vi var osv.

Resultatet av EMU-valet var omskakande
för de flesta partierna. Väljarnas uppfattning
gav ett tydligt valutslag, som de politiska par-

tierna har att respektera. Sedan kan vi ju na-
turligtvis fundera över varför resultatet blev
som det blev, men det nyttar föga med bort-
förklaringar. Kristdemokraterna hade tydligen
varken medlemmar eller väljare med sig i denna
fråga vilket för partiet är ett memento för fram-
tiden.

KRISTDEMOKRATERNA MÅSTE  nu anstränga sig ex-
tra mycket för att hitta de rätta profilfrågorna
som kan samla styrkorna och vända den ned-
åtgående opinionstränden. Partiet har en
grundläggande ideologi att utgå från och ett
väl genomarbetat principprogram. Vidare finns
oppositionsplattformen som anger inrikt-
ningen för den politik vi skall arbeta för och
det förhållningssätt vi ska ha fram till valet
2006. Låt oss alla lägga EMU valet bakom oss
och kraftsamla oss kring våra grundläggande
frågor för att minst återta den position vi hade
förra valet.

I detta målmedvetna arbete måste nya kraf-
ter skolas in och nya medlemmar värvas. Det
är nu planeringen för valrörelserna 2004 och
2006 måste börja, det är nu vi alla måste ta
ansvar för partiets framtid. Min önskan är att
Du med Din erfarenhet och kompetens ställer
upp i detta spännande utvecklingsarbete. Om
något parti har förutsättningar att undvika att
djupa motsättningar uppstår eller lever kvar i
partiet, är det förstås Kristdemokraterna.

SVEN E. ANDERSSON
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Välkommen till Höststämma! Kristdemokraterna i Östergötland
bjuder in till

Höststämma
Lördag 22 november kl 10.00

Lokalavdelningen i Norrkö-
ping står som värd för höst-
stämman. Platsen är Klockare-
gården i Klockaretorpet, Norr-
köping.

Stämman är öppen för alla
medlemmar. Ombuden kom-
mer att få särskild kallelse.

Stämmans tema blir Vård.
Medverkande: Landstingsdi-
rektör Åke Rosandher m.fl.

Välkomna!

9 Eurocirkel i Norrköping
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Nyheter
på Distriktsexpeditionen

Irene och Per ska tjäna distriktet
Hösten i Kristdemokraternas östgötadistrikt in-
leds med personalnyheter. Två nya medarbeta-
re med olika uppgifter träder i tjänst. Distrikts-
ordförande Sven E. Andersson ger en kort pre-
sentation och hälsar välkommen!

Distriktskansliet har sedan ombudsman Kalle
Sandell slutade sin tjänst i maj, på grund av
bristande ekonomiska resurser, varit utan fast
bemanning. Det blir emellertid betungande att
helt klara ett så stort distrikt som Östergöt-
land, med enbart ideella krafter. Distrikts-
styrelsen har därför beslutat att för viss tid knyta
två personer till kansliet.

EN AV DESSA är Iréne Langvik. Iréne bor i Skän-
ninge och har varit politiskt aktiv i Mjölby se-
dan 1998. Är denna mandatperiod grupple-
dare och ledamot av kommunstyrelsen. Hon
är ledamot av distriktsstyrelsen sedan 2000 och
sammankallande i distriktets kommunpolitiska
råd. Iréne är halvtidsanställd under en sex-
månadersperiod och kommer som regel att fin-
nas på distriktskansliet torsdagar och fredagar

samt en del måndagar. Övrig tid arbetar hon
på servicehuset Änggården i Skänninge.

DEN ANDRE MEDARBETAREN  är Per Larsson, som bor
i Linköping. Per skall ansvara för att medlems-
tidningen Östergyllen kommer till Er som
medlemmar. Distriktsstyrelsen anser att infor-
mation till medlemmarna är mycket viktigt.
Tidningens redaktion anser det också viktigt
att tidningen bättre speglar vad som händer i
distriktets olika lokalavdelningar, samt att en-
skilda medlemmar kan komma till tals. Detta
kommer Per att arbeta med. Per har nyligen
avslutat sina universitetsstudier i kommunika-
tion och dessa kunskaper tror vi är mycket vär-
defulla när Per skall arbeta med distriktets
hemsida, som är den andra arbetsuppgiften han
skall ha. Eftersom arbetsbelastningen varierar
är det en timanställning och anställningen är
inledningsvis begränsad till detta år.

Välkomna båda två till stimulerande arbets-
uppgifter för Kristdemokraterna i Östergöt-
land!

SVEN E. ANDERSSON
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Iréne Langvik och Per Larsson är distriktets nya medarbetare.
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Utbildningsdagar för distriktsstyrelsen
Fredagen den 29 augusti samlades en förvän-
tansfull skara från distriktets ledning för att
analysera vårt arbete, tänka nytt och lära känna
varandra bättre. Ebbe Lundgren föreläste, gav
oss övningar och ledde oss framåt. Vi arbetade
med våra roller som förnyare, förvaltare och
opinionsbildare  och hur vi skall utöva det po-
litiska ledarskapet. Det finns många olika be-
hov som behöver tillgodoses i vårt distrikt och
det blev en lång lista. Ur denna lista sökte vi
sedan prioritera de viktigaste behoven som just
nu är aktuella. Bemanning av kansliet och höst-
kampanjen stod först. Den genomförda utbild-
ningsenkäten skall gås igenom, och sedan gäl-
ler det att förverkliga alla bra idéer som kom
fram under våra två utbildningsdagar på
Liljeholmens folkhögskola.

Kristdemokraterna har ett mycket bra prin-
cipprogram, och det är en oerhört viktig ange-
lägenhet att föra ut dess innehåll till våra med-
borgare, inte bara för partiets framgång utan
för att alla svenskar skulle må bra av att dess
idéer fick genomslag i landets politik. Det är
bara att hoppas att distriktsstyrelsen kan vara
en inspiratör för vårt fortsatta arbete i Öster-
götland. Tillsammans borde vi alla kristdemo-
krater i länet ha en sådan kraft att vi kan lyckas
nå nya framgångar.

LARS MALMBJÖRK

Aktuellt
från Distriktsstyrelsen

Höstkampanjen
Partiets höstkampanj ”Familjeveckor” står för
dörren. Kampanjtiden är måndag 20 oktober
till söndag 9 november. Ta del av kampanj-
materialet, som finns att tillgå på internet.
Skulle Ni inte hitta materialet går det bra att
kontakta distriktskansliet och tala med Iréne
så hjälper hon tillrätta. Målet är att varje lo-
kalavdelning genomför minst en utåtriktad
aktivitet under kampanjperioden. Saknar Ni
förslag på vad Ni kan göra på Er ort, så vänd
Er till distriktskansliet. Då får Ni säkert flera
intressanta alternativ till aktiviteter. Vi måste
alla hjälpas åt att lyfta partiet och vända den
just nu nedåtgående trenden. Att höras och
synas är oerhört viktigt i det starka mediebrus
som råder. Om vi inte hörs och syns finns vi
inte.

SVEN E. ANDERSSON

VU besöker lokalavdelningarnas styrelser
Verkställande utskottet beslutade nyligen att
besöka samtliga lokalavdelningars styrelser.
Syftet är att skapa förtroendefulla kontakter
mellan den lokala nivån och distriktet för att
få väl fungerande såväl distrikt som lokal-
avdelningar. Vi tror att lokalavdelningarna,
främst de mindre, behöver distriktets stöd i
olika uppgifter. De besök som hittills genom-
förts har varit mycket uppskattade och båda
parter har varit överens om att dessa kontakter
skall åtföljas av flera. Dessa besök är ett led i
att trimma den politiska ledningen på både
lokal och regional nivå.

SVEN E. ANDERSSON

Distriktsstyrelsen samlades till utbildning i augusti.
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Kommun Ja Nej Blanka Ogiltiga Valdeltagande

Boxholm 938 2440 97 43
Procent 27,0 70,2 2,8 85,7
Finspång 5165 8751 272 52
Procent 36,4 61,7 1,9 85,0
Kinda 1894 4474 154 12
Procent 29,0 68,6 2,4 84,8
Linköping 39439 47786 2643 531
Procent 43,9 53,2 2,9 84,4
Mjölby 5639 10428 439 20
Procent 34,2 63,2 2,7 84,1
Motala 10027 16447 679 132
Procent 36,9 60,6 2,5 83,0
Norrköping 31609 46182 1624 350
Procent 39,8 58,2 2,0 81,5
Söderköping 3318 5723 180 29
Procent 36,0 62,1 2,0 85,8
Vadstena 2054 2834 132 81
Procent 40,9 56,5 2,6 84,2
Valdemarsvik 1648 3739 90 60
Procent 30,1 68,3 1,6 84,2
Ydre 739 1928 51 20
Procent 27,2 70,9 1,9 88,4
Ödeshög 1014 2469 72 1
Procent 28,5 69,5 2,0 82,1
Östergötland 105732 158561 6608 1339
Procent 39,0 58,5 2,4 83,5
Hela riket 2389658 3211233 118249 26892
Procent 41,8 56,1 2,1 81,2

I SAMTLIGA ÖSTGÖTSKA  kommuner blev resultatet
nej. Närmast ja var Linköping med 43,9 %
medan Boxholm var längst ifrån ett ja och fick
endast 27,0 % tätt följd av Ydre med 27,2 %
jaröster.

Högsta valdeltagandet i Östergötland upp-
visade Ydre med 88,4 % medan Norrköping
var lägst med 81,5. Dock låg samtliga kom-
muner över riksgenomsnittet för län som var
81,2 Det högsta valdeltagandet i ett distrikt

torde vara Berga 5 i Linköpings kommun med
93,3 % tätt följd av Torpa i Ydre som hade ett
valdeltagande på 93,0 %

Bland valkretsarna hade Västerbotten det
högsta valdeltagandet med 83,8 % tätt följd
av Jönköping med 83,7 och Östergötland och
Blekinge med 83,5 %. Lägst valdeltagande var
det i Stockholms län med 78,8 % och Skåne
med 79,6 %

SVEN E. ANDERSSON

Kommentarer
kring folkomröstningen

Euron får vänta i Sverige
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Vad tycker du?
Vilka tankar har Kristdemokraternas förtroendevalda kring re-
sultatet i folkomröstningen? Tidningen Östergyllen ställde två
frågor till politiker i riksdag, landsting och kommun. Frågorna
löd:

Vad betyder resultatet i folkomröstningen för Östergötland.

När tror du att Sverige kommer införa Euron som valuta?

1

2

Fråga 1
För Östergötland, liksom för landet i övrigt,
innebär resultatet att våra samarbetspartners i
Europa ser frågande på oss vad vi svenskar
egentligen vill. Euron har vi sagt nej till, men
säger vi också nej till fortsatt samarbete och
ansvarstagande i det politiska utvecklingsarbe-
tet? Många i Europa tycks uppfatta resultatet
så, att vi hellre vill sitta på läktaren än att spela
på planen med de andra. Vi östgötar får nu
försöka motbevisa denna uppfattning.

Fråga 2
Inte under denna mandatperioden, men kan-
ske under nästa. Jag är alldeles övertygad om
att våra framtida regeringar inte kan sitta med
armarna i kors till 2013 eller annat avlägset
datum, om ”ett gyllene tillfälle” uppenbarar
sig. Det är regeringens och riksdagens ansvar
att bedöma när ett sådant tillfälle uppenbarar
sig, det kan inte ett helt folk göra.

Lars Eklund
Politiker i landsting, kommun

Nisse Graan
Politiker i landsting, kommun

Fråga 1
Det betyder inte något speciellt just för Öster-
götland. För landet betyder det att vi själva
beslutar om den ekonomiska styrningen, vil-
ket marknaden redan visat förtroende för ge-
nom att värdera kronan högre. Den steg di-
rekt efter folkomröstningen.

Fråga 2
Jag är inte säker på att det någonsin sker. Ingen
vet vad som händer framöver och om det är
aktuellt att diskutera införandet av euro om
tio år. Det ryktas emellertid om att den nya
författningen ska innehålla en passus som sä-
ger att beslutet, om att en EU-medlem ska in-
föra euro, ska beslutas av EU. Om regering och
riksdag godkänner en sådan författning så har
man på ett mycket fult och omoraliskt sätt lu-
rat svenska folket. Skulle Kristdemokraterna
rösta för något sådant så vore det särskilt all-
varligt med tanke på hur partiet framhållit vik-
ten av etik och moral! Får författningen den
utformningen kommer euron naturligtvis att
införas, mot folkets vilja!
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Sven Brus
Politiker i riksdagen

Yvonne Andersson
Politiker i riksdagen och kommun

1.Det blir inga omedelbara effekter av svenska
folkets nej, lika lite som det hade blivit av ett
ja. Men när Sverige valt att ställa sig vid sidan
av det som i rask takt utvecklas i vår omvärld
kan det på sikt få negativa effekter på trygghe-
ten och välfärden. Östergötland är en del av
Sverige och Sverige en del av Europa. Det som
är bra för vår världsdel och vårt land är också
bra för vårt hemlän. Så beroende är vi av var-
andra och den tid är förbi, om den någonsin
funnits, där ensam är stark. Just nu pågår en
aktuell debatt om sjukhusen i länet. Resurserna
till en trygg vård, tillgänglig för alla, kommer
ur det som produceras av varor och tjänster i
östgötska företag. För att utvecklas behöver
dessa företags chefer och anställda arbeta på
samma villkor som sina konkurrenter. Nu blir
det tyvärr inte så de närmaste åren.

2. Alla partier har förbundit sig att respektera
folkomröstningens utfall. Nu är det nej som
gäller oavsett vad vi önskat. Denna riksdag kan

1. Företagen och många andra drabbas av en
attitydförändring. I flera andra länder är det
självklart att vara med i valutasamarbetet. Jag
har fått signaler om att europeiska marknaden
har reagerat med undringar över svenskarnas
pålitlighet. Jag är övertygad om att tillväxten

hade ökat med ett ja till EMU.
Nu blev det inte så. Oron sti-
ger hos oss alla när vi står in-
för neddragningar i sjukvår-
den. Det är inte rimligt att

därför inte väcka frågan om ny folkomröstning.
Om nästa riksdag, som väljs 2006, kan göra
det beror dels på de signaler valresultatet kan
ge och dels på utvecklingen i vår omvärld.
Mycket kommer att hända och kan hända
under närmaste åren. Vi vet att samtliga
kandidatländer sagt ja till såväl EU som EMU.
Danmark har sagt nej till EMU men där finns
nu tydliga tecken på en annan opinion. I Norge
visar några mätningar på en majoritet för EU
och EMU. Utvecklingen i Storbritannien är
osäker men viktig. Om Sverige finner sig en-
samt utanför tror jag att också den svenska opi-
nionen svänger. Om nästa riksdag fattar be-
slut kan en ny folkomröst-
ning genomföras kanske
2011 och euron införas ett
par år senare. Om detta kan
vi just nu bara spekulera.

akutsjukvården ska läggas ned på något sjuk-
hus. Istället måste vi finna andra otraditionella
lösningar, som tex att sälja vård till människor
från andra länder. Så gör man internationellt
och så skulle vi också kunna göra för att få gra-
tis sjukvård i vårt land och slippa alla köer.

2. Jag tror inte att en folkomröstning kan äga
rum före 2010. Det måste gå en rejäl period
efter denna som nu genomförts. Annars skulle
ju politikerna inte lita på medborgarna och så
får det inte vara. Vi har en demokrati och i
den ska beslut fattas på så låg nivå som möjligt
och respekteras så långt detta är möjligt.

Vad tycker du? Fortsättning från sidan 7.
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Global demokrati, framtidskonvent, rädsla för
det okända. Det var repliker som ofta korsade
luften under de heta EMU-diskussioner vi hade
under Norrköpingsföreningens fem studie-
kvällar inför folkomröstningen. Ett trettiotal
engagerade deltagare slöt upp under våren och
eftersommaren.

Vi hade rikligt med material både från ja- och
nejsidan. Mycket bläddrades igenom och be-
lystes med utgångspunkt från våra olika
livserfarenheter. Ordväxlingen kunde stundtals
bli het i den varma källarlokalen vid Kristina-
platsen.

Vi hade också hjälp av två inbjudna gäster,
KDU:s förste vice ordförande och ekonomi-
studerande Erik Slottner från Ja-kampanjen
och riksdagsledamoten och ekonomie doktor
Björn von der Esch från Nej-sidan. Den sist-
nämnde belönades för övrigt med en ja-bal-
long och en CD med nordisk musik, framförd
av vår egen eminenta symfoniorkester i Norr-
köping under nordisk dirigent.

FOLKOMRÖSTNINGEN I ALL ÄRA,  men det måste också
kombineras med lekamlig spis. Anknytningen
till Europa upprätthöll vi dock den kväll vi åt
parmaskinka, italiensk melon och fransk brie-

ost. Kakan till kaffet den gången var europeisk
”mjukvaluta” i form av chokladeuromynt. En
annan gång fördjupade vi oss i vår egen öst-
götska mattradition – Västerlösakorv, hemba-
kad hålkaka och snabbsaltad grön gurka. Nu
vara kakan till kaffet ”snarkaka” bakad i gam-
mal gjutjärnspanna.

Kursen gav oss alla bättre kunskaper om
europeiska förhållanden och i synnerhet eko-
nomi. Därigenom stärktes förhoppningsvis vår
förmåga att fatta ”rätt” beslut i folkomröst-
ningen.

SJÄLV ÄR JAG AV MÅNGA SKÄL,  moraliska och poli-
tiska, anhängare av partiets ja-linje och anslu-
ter mig till den sammanfattning som ”den
gamle räven” ekonomiprofessor Asar Lindbeck
gjort av eurodiskussionen: ”Varför skall andra
ta riskerna och kostnaderna och vi få gå med
bara om det fungerar bra. Det är en fripassage-
rarroll som inte är särskilt heroisk.” Nu när ni
läser det här är kursen slut och omröstningen
har hållits. Anteckningar och material har bli-
vit sopor och vi får alla leva med det beslut
som fattats i god demokratisk ordning.

GUNILLA AXÉN

STUDIEANSVARIG I LOKALAVDELNINGEN I NORRKÖPING

Glimtar
från EMU-utbildning

Många heta repliker under eurokursen
Gunilla Axén argumenterar för ny valuta!

Björn von der Esch gästade med nej-budskap.
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Nu pågår ett hektiskt arbete i landstinget. Ma-
joriteten (s, v, mp) med stöd av m, fp och c har
beslutat att länssjukvården ska minska kost-
naderna 300 miljoner med effekt redan 2004.
Är det realistiskt? Kristdemokraterna i landstin-
get såg redan i juni att majoriteten inte skulle
klara det om man samtidigt ska värna att med-
borgarna ska få den vård som de behöver.

I all verksamhet måste intäkterna vara lika stora
som kostnaderna om verksamheten skall klara
en långsiktig uthållighet. Det finns därför ett
lagstadgat balanskrav på landstinget som inne-
bär att ett negativt resultat måste regleras i
budgeten senast det andra året efter det år då
negativt resultat uppkom. År 2000 är det se-
naste året då landstingets verksamhet kunde
visa ett positivt resultat (116 miljoner kronor).
Därefter har negativa resultat avlöst varandra.
Det kulminerade i ett negativt resultat år 2002
med -284 miljoner kronor. Därutöver visar det
egna kapitalet ett minus på -1 324 miljoner
kronor (minus en miljard och 324 miljoner),
för de flesta av oss ofattbara siffror.

Minska kostnader eller öka intäkter!

Det går inte att sticka huvudet i sanden och
bara fortsätta utan att vidta åtgärder. Därför
har de kraftiga reduceringskraven lagts på verk-
samheterna. Det gäller inte bara krav om en

reduceringseffekt på länssamverkan på 300
miljoner kronor. Därutöver har majoritetens
budget krävt ytterligare ca 70 miljoner kronor
i reduceringar och kommer det att räcka? Man
kräver effekt redan år 2004 och det är inte sär-
skilt realistiskt. Revisorerna menar dessutom
att majoriteten gjort felbedömning av balans-
kravet och därför behöver räkna in ytterligare
över 100 miljoner kronor i kostnadsreducerin-
gar för att klara av detta.

Kristdemokraternas alternativ?

Kristdemokraterna ansåg redan vid juni-
sammanträdet 2003 då budget för 2004 fast-
ställdes att majoriteten gjort orealistiska be-
dömningar. Kristdemokraterna kan inte gå
med på att patienter i behov av medicinskt
motiverad vård ska bära bördan av att inte få
nödvändig vård. Därför har kristdemokraterna
föreslagit ett alternativ som vi anser vara mer
realistiskt och bättre värnar vården.

För att föra verksamheten framåt på ett
långsiktigt hållbart sätt måste nödvändiga för-
ändringar göras på ett hållbart sätt. Man bör
därför tillfälligt höja skatten med 40 öre och
öronmärka den för vården, vilket ger ca 200
miljoner i tillskott.

Kristdemokraterna föreslår därför att kost-

Höj skatten för att värna vården!

Aktuellt
i Landstingspolitiken

Landstingsgruppen diskuterar budget. Dagens ordförande Ebbe Lundgren och gruppledare Levi Eckeskog.
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nadsreduceringar inom länssamverkan reduce-
ras från majoritetens förslag på 300 miljoner
till 120 miljoner för 2004. Koncentrationen
kan då läggas på strukturella förändringar och
effektiviseringar men man kan också undvika
att minska sjukvårdsutbudet så att det blir
smärtsamt för patienterna.

Fria vårdvalet

Tillgängligheten till vården måste inom vissa
viktiga områden öka inte minska. Det är där-
för viktigt att patienterna även fortsättnings-
vis får tillgång till det fria vårdvalet så att pa-
tienterna kan välja annan vårdgivare även ut-
anför vårt eget landsting om man så önskar
eller om våra egna enheter inte har kapacitet
att ge den vård som man behöver. Då majori-
teten inklusive m, fp och c föreslår en nedskär-
ning med 25 miljoner för att minska det fria
vårdvalet föreslår kristdemokraterna att det fria
vårdvalet måste värnas.

Som enda parti har kristdemokraterna i sitt
förslag också lagt ettkostnadsreduceringskrav
på landstingets kansli och politisk organisation
på 10%. Vi anser att majoriteten borde lägga
samma sparkrav på även dessa områden då man
lägger detta sparkrav på andra vårdrelaterade
verksamheter. På samma sätt bör bidraget till
Östsams verksamhet reduceras med 10%.

Samtidigt som det sker kostnads-
reduceringar i landstinget måste man samti-
digt värna om en positiv utveckling.
Kristdemokraternas förslag ger också utrymme
för  både en tillgänglighetsenhet som skall
hjälpa patienterna tillrätta och en enhet som
kan hjälpa till och stödja lämpliga
avknoppningar och alternativa verksamhets-
former.

Trygghet i vården

Kristdemokraternas sammantagna förslag syf-
tar till att våra medborgare ska kunna känna

tryggheten i att få den vård som de behöver
när de behöver den. Högavlönade ropar ofta
att skattehöjningar det drabbar främst de låg-
avlönade. Vi menar att den solidariskt finan-
sierade vården främst är bra för resurssvaga
medborgare. De som har höga löner och kapi-
tal de köper sig ibland vård som andra inte har
råd med. Därför har vi på grund av majorite-
tens oförmåga till långsiktighet sett oss nödsa-
kade att föreslå en skattehöjning.

Vi anser också att vi långsiktigt måste bygga
landstingets ekonomi så att den klarar av till-
fälliga nedgångar genom att ha ett rimligt eget
kapital. Samtidigt vill vi betona att det är oer-
hört nödvändigt att landet får en politisk led-
ning som kan främja tillväxt. Om vi skulle ha
haft samma utveckling det senaste decenniet
som exempelvis Finland så hade vi genom ökad
tillväxt fått de skatteintäkter som vård, skola
och omsorg behöver och sluppit en skattehöj-
ning. Men nu är vi inte där.

En annan väg är socialministerns anslut-
ning till kristdemokraternas och andras krav
om att 10% av landets BNP bör gå till vården.
Om en sådan omfördelning gjordes av reger-
ingen genom statsbudgeten så skulle vi klara
finanserna i landstinget.

Strutsar farliga

Något måste göras. Man kan inte bara ropa
nej till alla åtgärder om man inte har egna för-
slag. Sticker man huvudet i sanden förvärras
bara problemen. Hus och byggnader kan inte
vara det viktigaste att försvara men medicinskt
motiverad verksamhet måste ges nödvändigt
ekonomiskt utrymme. Kristdemokraterna har
ett alternativ och vi söker fortsatt och ökat
väljarstöd för att främja sjukvården och fram-
för allt patienterna med de största behoven när
vi med öppna ögon går in i framtiden.

LEVI ECKESKOG
GRUPPLEDARE FÖR LANDSTINGSGRUPPEN
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Var är bästa platsen för utveckling, avkoppling
och fortbildning? Det frågade sig Krist-
demokraternas landstingspolitiker i Östergöt-
land. Svaret dröjde inte länge – Vadstena! Sista
lördagen i september planerades därför en hel-
dag i den västliga östgötakommunen. Från lä-
nets alla delar samlades kristdemokrater ak-
tiva i många olika uppdrag inom landstings-
politiken.

Första anhalten var Mårten Skinnares Hus, där
Mårtens forna gemak passade utmärkt för in-
tagande av medhavd fikakorg. Det historiska
huset blev också första station i en guidning
genom psykvårdens historia i Vadstena. Den
kunnige eldsjälen och tidigare sjukhusanställde
Sven-Ola Svensson berättade Mårtens historia
och förde oss vidare in i det angränsande
hospitalsmuseet, där äldre behandlingsmeto-
der och sjukhusapparater gav minst sagt blan-
dade intryck. Samtidigt väcktes tanken - hur
ser man på dagens psykvård om 100 år?

Nästa anhalt på Vadstena-heldagen blev
Heliga hjärtas kloster vid Ombergs fot. Där

mötte syster Gertrud, som intresseväckande be-
rättade om det nya klostrets tillblivelse, om
klosterlivet och sin egen väg till livet som
nunna. Strax före kvart i tolv fick vi med raska
steg förflytta oss till klosterkyrkan, där mid-
dagsbön väntade. Efter en stund av lugn och
eftertanke blev det tid för fler frågor och till
sist ett besök i klosterboden, där bland annat
egentillverkade stearinljus fanns till försäljning.
Syster Gertrud tackades med en för den reg-
niga dagen passande gåva, ett paraply med
Kristdemokraternas vitsippa som motiv. Lik-
som övriga gåvor kan paraplyet nu komma till
användning bland klostrets alla systrar. Här
delar man på gåvorna!

SYSTER GERTRUD BERÄTTADE  också att klostret får
en mängd olika tidningar och tidskrifter
skickade till sig. Och med fredagsposten varje
vecka finns bland försändelserna i brevlådan
tidningen Kristdemokraten. Roligast av allt var
att Syster Gertrud kunde avslöja att det är den

Heldag
med landstingspolitiker

Kristdemokraterna vidgar vyerna
Kristdemokratiska landstingspolitiker samlade på Omberg. En innhållsrik dag med många nya intryck.
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enda partitidning som når Heliga hjär-
tas kloster. Åter fick vi bevis på att
Kristdemokraterna verkligen är ett
parti för alla!

Dagens lunch väntade på Frilufts-
främjandets vackert belägna Ombergs-
liden, halvvägs upp i slalombacken.
Här bjöds välsmakande fisksoppa och
gott bröd. Lunchen serverades av två
medlemmar i Friluftsfrämjandet, som
också råkade vara miljöpartister. I lo-
kalen fanns alltså tjugofem kristdemo-
krater och två miljöpartister. Ett styrkeförhål-
lande vi hoppas står sig i valet 2006. Skämt å
sido var servicen mycket god. Vi fick till och
med hjälp att föreviga hela sällskapet på en
gruppbild.

Stärkta av den goda maten väntade under-
visning i mediekunskap av journalisten Carin
Stenström och överläggningar om budget-
arbetet, ledda av gruppledaren i landstings-
gruppen, Levi Eckeskog.

Efter en dag fylld av nya intryck och kun-
skaper, meningsfulla diskussioner, trevlig ge-
menskap och god mat, kunde de samlade
landstingspolitikerna konstatera att heldags-
besökte i Vadstena kommun var mycket lyckat.
Det måste snart bli en repris!

PER LARSSON

Syster Gertrud i Heliga hjärtas kloster berättade in-
tresseväckande om klostrets tillkomst, klosterliv och
sin egen väg till livet som nunna.

Sven-Ola Svensson berättade kunnigt om psykvård-
ens historia i Vadstena. Nisse Graan och Daniel Fors-
berg lyssnar nogsamt.
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Ideologi är grunden för den kristdemokratiska
politiken. Därför är det en god vana att land-
stingsgruppen tillsammans med Framtidsbilda-
rna i Östergötland bjuder in till  ideologidag
varje år i augusti - precis innan det politiska
arbetet börjar efter sommarens uppehåll. Årets
upplaga var förlagd till Pingstkyrkans trevliga
lokaler mitt i Kolmårdens samhälle.

Lars Malmbjörk var ombedd att tala om två
vitt skilda ämnen: ”Thomas av Aquinos bety-
delse för den kristdemokratiska ideologin” och
”Onda och goda skatter”. Ca 20 intresserade
deltagare hade mött upp från hela distriktet.

Lars tog sin utgångspunkt i de fyra ”rot-
städerna”: Jerusalem, Athén, Rom och Paris.
Alla betydelsefulla för ideologisk och politisk
utveckling. Thomas av Aquino föddes 1225 i
Aquino utanför Venedig. Han blev 49 år men
hann ge ut ca 30 böcker och ca 70 skrifter.
Han kallades ”den stumme oxen från Sicilien”
eftersom han ofta satt tyst och tänkte. Thomas
hävdade att tro och vetande går att förena. Att
vetande och okunnighet är varandras motsat-
ser, alltså inte tro och vetande. Han framhävde
subsidiaritetsprincipen och menade att dygdig-
het är lika med förnuftighet. Lars visade också

på den filosofiska linje som vårt parti vilar på,
nämligen: Aristoteles, Albert Magnus, Thomas
av Aquino, nythomismen, förnuftstänkande.
Även en rad påvliga encyklikor och rund-
skrivelser lyftes fram som betydelsefulla för vår
ideologis utveckling.

EFTERMIDDAGEN ÄGNADES  år skatteproblematiken:
onda och goda skatter. Utgångspunkten var
riksdagsledamoten Per Landgrens rapport med
samma namn. Lars redogjorde för de olika skat-
ter som finns i samhället: objektsskatter, fiskala
avgifter, transfereringsskatter, subjektskatter,
konsumtionsskatter och beteendepåverkande
skatter. Generellt pekade Lars på vikten och
värdet av goda skatter som tryggar välfärden
och nödvändigheten i att ta bort de onda skat-
ter som hotar välfärden..

Dagen gick snabbt och med tanke på inne-
hållet krävdes mycket energi. Ingrid Eriksson
och Margaretha Ericsson med medarbetare såg
till att deltagarna fick både god mat och up-
piggande kaffe och te. Tack för en mycket
lyckad dag i alla avseenden!

LARS EKLUND  ORDFÖRANDE FRAMTIDSBILDARNA

Ideologi
på programmet

Thomas av Aquino och onda skatter?
Den vackert belägna Pingstkyrkan i Kolmården fick härbärgera tankar om såväl kulturhistoria som skattepolitik.
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Kristdemokraternas Östgötaseniorer
samlas i Baptistkyrkans samlingssal, Kloster-
gatan 46, Linköping, måndagen den 27 okto-
ber kl. 14.00.

Samma tid och plats den 24 november får
vi höra om ÄDEL-reformens konsekvenser el-
ler ”Håll igång på äldre dar”. Välkomna!

Du som vill bli medlem: Ring till ordfö-
randen Anne-Marie Lundborg-Björk, tfn 013-
100511.

LARS MALMBJÖRK

Framtidsbildarna
Insamlingen av den stora utbildningsbehovs-
enkäten börjar närma sig sitt slut. Insamlingen
av svaren har varit tidsödande, men svarsnivån
börjar nu närma sig ett sådant antal att bear-
betning kan börja ske. Vårt distrikt kommer
nu att ha en mycket väldokumenterad analys
av behov som distriktsstyrelse och Framtidsbil-
darna kan utgå från i den fortsatta planeringen
– en planering som skall utmynna i 2004 års
utbildnings- och konferensplanering. Stort tack
till alla er som medverkat i enkäten!

Kom ihåg att rapportera alla samlingar med
speciellt innehåll (övrig kulturverksamhet) och
studiecirklar till Sensus, studieförbundet vi
samarbetar med!

LARS EKLUND  ORDFÖRANDE FRAMTIDSBILDARNA

Rapporter
från ung, gammal och bildad

Kväll om Europas nya konstitution
Torsdag 16 oktober kommer EU stafetten till
Linköping med ett spännande offentligt möte
på Stadsbibliotekets hörsal. Europas nya kon-
stitution står på programmet - den viktigaste
EU-frågan i år! I paneldebatten kommer föl-
jande att medverka: Ingvar Svensson (Kd),
Karin Granbom (Fp), Göran Ferm (s) och
Lotta Nilsson Hedström (Mp). Kontrollera tid-
punkten i tidningarna (Corren) men förmod-
ligen kl 19.00. Här har många kristdemokrater
chansen att sätta sig in i hur det framtida EU
kommer att se ut. Kom i stora skaror och låt
Ingvar Svensson känna massivt stöd från vårt
distrikt.

LARS EKLUND ORDFÖRANDE FRAMTIDSBILDARNA

Ingvar Svensson,
riksdagsledamot för
Kristdemokraterna
deltar i kväll om EU:s
nya konstitution.

HöststämmaKdu Östergötland
kommer att ha

15 november i Nyköping. Mer info kommer . . .
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POSTTIDNING

Östergyllen
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

KRISTDEMOKRATERNA HAR  ett dokument som anger
grunden och tonen i vår politik. Dokumentet har
fått mycket beröm, även från andra politiska läger.
Dokumentet är partiets principprogram. I kapi-
tel efter kapitel berättas om kristdemokratisk po-
litik på olika områden. Här diskuteras allt från
familjepolitik till frågor kring djurskydd. Många
viktiga frågor avhandlas. Dock finns det en pas-
sage som kanske är den allra viktigaste. I det för-
sta kapitlet, bland det första en läsare möter i
Kristdemokraternas grundläggande dokument,
finns följande passage:

”Varje människa är en unik och oersättlig
individ och har samma absoluta och
okränkbara värde oavsett kön, ålder, so-
cial position, etnisk och religiös tillhörig-
het eller sexuell identitet.”

Dessa ord får inte glömmas bort. De måste levas
upp till i allt vårt politiska arbete. De måste ge-
nomsyra alla frågor vi tar i tu med. Och eftersom
de står där i början av det viktiga dokumentet,
tror jag inte det blir några problem. Eller hur?

PER LARSSON

Egna tankar
från en kristdemokrat

Det första kapitlet


