
Östergyllen
Nyheter och information från Kristdemokraterna i Östergötland

Familjen i centrum Sidan 13

Vård i fokus Sidan 6

Göran i länet Sidan 8

4Nummer 42003Årgång 33



Ledare
från Distriktsordföranden

2

SVEN E. ANDERSSON

MÅNGA GRÅ OCH TRISTA  novemberdagar har vi fått
uppleva och det känns som nu får det vara nog.
Men enligt min väderdagbok var det likadant
förra året och förförra. Det kanske är så att
vädret i november är ungefär detsamma varje
år. Något som ändå kommer att lysa upp den
mörka novemberkvällen är de många advents-
ljusstakarna i fönstren. Så nu är det hög tid att
plocka fram ljusstakarna och kontrollera att de
fungerar. När Ni läser detta lyser de så vackert
i fönstren och kanske snön ligger vit utanför.

Den årligen återkommande höststämman
har hållits i Borgs klockaregård i Norrköping.
Lokalavdelningen ansvarade för att arrang-
emanget fungerade på ett mycket bra. Det är
också mycket glädjande att kostnaderna kunde
hållas på en låg nivå. Inför framtiden måste vi
lära oss att arbeta med låga kostnader för att
ha råd med en verksamhet där partiet kan be-
hålla sin position. Resurser behöver avsättas
redan nu för valrörelsen 2006.

I ÅR HANDLADE FÖRMIDDAGEN  om vård. Östergöt-
lands landstingsdirektör Åke Rosandher och
förre sjukhusdirektören Gösta Jedberger med-
verkade. Båda gav oss intressanta synpunkter
ur olika synvinklar. Stämman antog, som
brukligt är, budget och verksamhetsplan för
2004. Nästa år blir spännande med många pla-
nerade aktiviteter. Vi kommer att ställa varan-
dra inför många utmaningar och min förhopp-
ning är att vi skall nå framgång med vårt lång-
siktiga arbete. Vårt stora mål är att nå fram-

gång i valet 2006 och för det måste vi arbeta
hårt redan nu.

GIRIGHET OCH AVUND. Den senaste tiden har det
varit mycket i media om mutor och skyhöga
bonusavtal till direktörer och andra högt upp-
satta personer. Man frågar sig om det vi läser,
hör eller ser endast är toppen på ett isberg. Det
förefaller nämligen som om företeelsen finns
på samhällets alla nivåer. Man frågar sig onek-
ligen om det alltid har varit så här, om det även
förekom tidigare fast det inte avslöjades. Det
verkar emellertid som om girigheten och av-
undsjukan – två av dödssynderna – blir mer
och mer utbredda. Finns det ingen auktoritet i
det svenska samhället som kan ställa sig på
barrikaderna och predika förnöjsamhet? Jag är
fullt medveten om att det finns åtskilliga män-
niskor som lever i en ekonomiskt ansträngd
situation, men den situationen blir inte bättre
för att man blir avundsjuk.

Som parti har vi en mycket viktig uppgift
att ännu tydligare lyfta fram etik och moral.
Internt i partiet måste detta hållas levande, så
att partiföreträdare inte hemfaller till girighet
och avundsjuka. Utåt skall partiet i olika sam-
manhang på ett tydligt sätt lyfta fram etik och
moral som viktiga tillväxtfaktorer i samhället.
Om alla tänker på sina medmänniskors bästa
framför egen stor vinning skulle Sverige må
bättre. Låt julens budskap bli något som i år
stämmer oss till extra eftertanke. Till Er alla:
En God Jul och ett välsignelserikt nytt år 2004!
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Aktuellt
i Distriktet

Tack
Tack alla Ni i Norrköpings lokalavdelning som
arrangerade höststämman på ett föredömligt
sätt.

SVEN E. ANDERSSON DISTRIKTSORDFÖRANDE

Alla hjärtans dag
Precis som tidigare år firar Kristdemokraterna
Alla hjärtans dag i vår. Lördag 14 februari  blir
det många tillfällen för möten med männis-
kor, då geléhjärtan ska delas ut. Riksdags-
ledamöterna från Östergötland, Yvonne An-
dersson och Sven Brus kommer att dela ut gelé-
hjärtan och prata med människor i centrala
Linköping och Norrköping. Exakta tider och
platser meddelas senare, så håll utkik!

Irene Langvik gästar Seniorerna
När Östgötadistriktets seniorer samlas i fe-
bruari 2004 gästas man av Irene Langvik från
Skänninge. Irene är dels anställd som
organisationssekreterare för Kristdemokraterna
i Östergötland, och dels verksam inom äldre-
och demensvården i Mjölby kommun. Det är
den senare sysselsättningen som gett ämnet för
besöket hos seniorerna. Irene gästar seniore-
rna måndag 23 februari , kl 14.00 i Baptistkyr-
kan, Klostergatan 46 i Linköping. Vid detta
tillfälle hålls också årsmöte.

Irene Langvik berättar för seniorerna om sitt arbete.
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Seniorförbundet snart 8 år
Den 11 mars firar vi 8-årsdagen av distrikts-
förbundets tillkomst. Under åren som gått har
formerna för vår verksamhet utmejslats till att
ge plats för trevlig samvaro såväl som utrymme
för politiskt innehåll. Det fortsätter vi med
under 2004. Möten håller vi den sista månda-
gen klockan 14 varje månad, i Baptistkyrkans
samlingssal vid Klostergatan. Närmast träffas
vi där den 26 januari.

Vi kallar också alla medlemmar till årsmöte,
som kommer att avhållas måndagen den 23
februari. Sedvanliga årsmöteshandlingar kom-
mer att finnas tillgängliga till mötet, men kan
även rekvireras av envar som vill studera dem
på förhand. Bland viktiga ärenden kan näm-
nas att vi bl.a. behöver välja en ny ordförande.
Före årsmötet kommer distriktets nya sekrete-
rare, Irene Langvik, att berätta för oss om sina
erfarenheter inom äldrevården. Läs mer om det
här intill.

Seniorernas Medlemsnytt
Det verkar som om några seniormedlemmar
inte fått senaste numret av Medlemsnytt. De
som känner sig drabbade omeds kontakta
sekretarere Torbjörn Lindelöf, tel 013-12 10
30.

Seniorförbundets avgående ordförande Anne-Marie
Lundborg-Björk (till höger) i samspråk med valbered-
ningens Margareth Bertilsson och Sigrid Korseholm.
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Kväll om DNA i Linköping
Linköpings lokalavdelning bjuder in hela di-
striktet till en intressant och spännande kväll
med titeln ”DNA - en unik nyckel”. Professor
Ingvar Kopp, tidigare chef för Statens kriminal-
tekniska laboratorium talar om DNA som va-
pen i brottsbekämpningen. Professor Erik-Olof
Backlund, internationellt känd neurokirurg
bidrar med biologisk och medicinsk kunskap
på området. Dessutom medverkar Kristdemo-
kraternas riksdagsledamot Yvonne Andersson
i egenskap av ledamot i riksdagens lagutskott.
Välkommen till en intressant kväll med möj-
lighet till frågor och diskussion! Onsdag 21 ja-

nuari  kl 19.00 i Baptistkyrkan, Klostergatan 46
i Linköping.

Erik-Olof Backlund och Ingvar Kopp talar om DNA.

Årsmöten i lokalavdelningar
Kristdemokraternas östgötadistrikt har tretton
lokalavdelningar. Alla kallar till årsmöte i bör-
jan av våren 2004. Redaktionen för Östergyl-
len har försökt sammanställa information om
samtliga årsmöten i detta nummer.

7 februari Linköping
Wavrinskysalen kl 14.00. Förhand-
lingar. Riksdagsledamot Yvonne An-
dersson talar om familjepolitik. Un-
derhållning.

7 februari Mjölby
Var? kl 15.00.

7 februari Motala
Lokalen, Drottninggatan 31, kl 10.00.

2 februari Finspång
Mariagården kl 18.30. Tal av riks-
dagsledamot Sven-Gunnar Persson,
Kumla.

24 februari Ödeshög
Bokcaféet Lovisa  kl 19.00. Serve-
ring.

Framtidsbildarna
Framtidsbildarna i Östergötland har årsmöte
tisdag 4 februari  kl 19.00 hos Lars Malmbjörk
på Karl Dahlgrensgatan 4 i Linköping. Utöver
sedvanliga årsmötesförhandlingar hålles kåseri
över ämnet ”Humor och allvar i gravinskriptio-
ner”.  Ombuden till årsmötet har att vänta sär-
skild kallelse.

9 februari Boxholm
Saron kl 19.00. Levi Eckeskog: Kom-
munala frågor. Husband under led-
ning av kapellmästare Evert Anders-
son. Servering av smörgåstårta, läsk
och kaffe.

12 februari Norrköping
Väktarsalen, Kyrkans Hus kl 19.00.

Lokala valberedningar och ordförande!
Nu är det dags att påbörja valberedningsarbetet
till kommande årsmöten. Förutom de lokala
posterna, ska stämmoombud utses samt nomi-
neringar göras av rikstingsombud och ledamö-
ter i distriktsstyrelsen m.m. Distriktets valbe-
redning vill gärna kontinuerligt få synpunkter
och förslag! Kontakta någon av oss, så tar vi
upp dina förslag/åsikter för diskussion.
Ingrid Eriksson, smk, 011-12 26 43
Lena Käcker Johansson, Kinda, 0494-212 08
Börje Bergvall, Finspång, 0122-122 55
Marianne Hörling, Mjölby, 0142-507 73
Tommy Sennehed, Linköping, 013-72085
Hans Johansson, Norrköping, 011-18 49 91

7 februari Kinda
Kl 10.00. Besök av Kristdemokrater-
nas förste vice ordförande Maria
Larsson, Gnosjö.

28 februari Söderköping
Kommunhuset i Söderköping.
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Rapport
från Hösstämman

Stämma med fokus på vård
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Kristdemokraterna i Östergötland har haft sin
traditionella höststämma i Norrköping. Årets
tema var vård och omsorg. Landstingsdirektör
Åke Rosandher och förre sjukhusdirektören på
Vrinnevisjukhuset Gösta Jedberger medver-
kade.

Åke Rosandher berättade om de stora föränd-
ringar som just nu diskuteras inom landstinget.
Han ansåg att förändringar var nödvändiga
med hänsyn till de ekonomiska realiteterna,
men också nödvändiga då det alltid måste ske
rationaliseringar och effektiviseringar i en så
omfattande verksamhet som den landstinget
har ansvar för. Landstingets ekonomi är sådan
att det krävs kostnadsminskningar med 300
Mkr netto. En del av dessa besparingar sker i
form av riktade insatser, då verksamheter läggs
ner samordnas eller centraliseras, medan res-

ten är generella besparingar. Flera av stämmans
deltagare uttryckte sin oro för effekterna av
minskat utbud och hårdare prioriteringarna.
Vidare anfördes oro för att personalpolitiken
bygger på ett allt för kortsiktigt tänkande.
Några menade att om man sparkar ut vård-
personal nu så kommer man att vara i stort
behov av kompetent personal om några år.  Oro
framfördes också för vård och omsorg om äldre
eftersom de inte sällan hamnar mellan lands-
tingets och kommunens ansvar.

GÖSTA JEDBERGER TALADE  bl a om landstingets
logistiska problem, vilket exempelvis visade sig
i samverkan med kommunerna. Han ansåg att
det fanns mycket god rationaliseringspotential,
för att åstadkomma ett bättre patientflöde.
Vidare hävdade han att det fanns en mycket

Kristdemokraternas höststämma i Norrköping innehöll bland annat en paneldebatt med, från vänster Åke Ros-
andher, Levi Eckeskog, Sven E. Andersson, Yvonne Andersson och Gösta Jedberger.
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större arbetstillfredsställelse hos den personal
som arbetar i privata vårdalternativ. Några ex-
empel på väl fungerande sjukhus var Simris-
hamns och Nacka sjukhus. Vidare finns det
ett stort antal vårdcentraler som drivs i privat
regi. Han gav också exempel på när kliniker
inom ett sjukhus drivs privat. Det finns stor
potential till förbättrad vård/omsorg om man
är villig att ta till sig den kompetens som finns
inom den privata sektorn för att driva verksam-
het i privat regi.

Kristdemokraternas gruppledare i landstin-
get Levi Eckeskog informerade också om hur
partiet ställer sig till landstingsmajoritetens för-
slag till besparingar och ansåg att generella spar-
beting slår hårt mot specialist- och sjukhus-
vård. Han pekade på Kristdemokraternas för-
slag om en måttlig och temporär skattehöjning
på 40 öre. Detta skulle innebära en långsam-
mare anpassning till en lägre kostnadsnivå.
Personalreduceringar skulle kunna ske genom
naturlig avgång. Vidare framhöll han att
Kristdemokraterna är öppna för vård i alter-
nativa driftsformer.

HÖSTSTÄMMAN ANTOG  också budget- och verk-
samhetsplan för 2004. Verksamheten 2004
kommer bland annat att innehålla val till euro-
paparlamentet och satsning på ett mentorprog-
ram som syftar till att få fram fler politiskt in-
tresserade. Vidare skall varje lokalavdelning
anordna minst en aktivitet under kampanj-
aktiviteten ”Familjens år”.

Riksdagsledamöterna Sven Brus och Yvon-
ne Andersson rapporterade om aktuella riks-
dagsfrågor.

SVEN E. ANDERSSON
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Irene Langvik och Ingrid Eriksson tog emot och re-
gistrerade ombuden vid höststämman i Norrköping.

Margaretha Ericsson hälsade välkommen till Norrkö-
ping och berättade om det politiska läget i staden.

Ombuden samlade till förhandlingar. I förgrunden ses
Ingegerd Widmark, Jan Widmark och Solveig Daniel-
son inbegripna i samtal.
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Besök
av partiets tredje man

Göran Hägglund gästade distriktet
En måndag i början av november fick Kristde-
mokraterna i Östergötland celebert besök från
riksorganisationen. Partiets andre vice ordfö-
rande Göran Hägglund gästade distriktet. Besö-
ket varade hela dagen och tillfälle bjöds för
såväl samtal och diskussion som studiebesök.

När Kristdemokraterna hade riksting somma-
ren 2003 valdes två nya vice ordföranden. Ma-
ria Larsson från Gnosjö blev förste vice ordfö-
rande och Göran Hägglund från Bankeryd fick
axla posten som andre vice ordförande. Något
av det första de båda nyvalda företog sig var
att planera in besök i alla distrikt runt om i
Sverige. Distrikten delades upp och på Göran
Hägglunds lott föll bland annat Östergötland.

När Göran Hägglund anlände till dist-
riktskansliet i Linköping togs han emot av
distriktstyrelsens verkställande utskott med
distriktsordförande Sven E. Andersson i spet-
sen. Besöket inleddes med kaffe och på plats
runt bordet var samtalet omedelbart igång.

GÖRAN HÄGGLUND PRATADE  om hur viktig organi-
sationen runt om i landet är. Utan välfunge-
rande distrikt och lokalavdelningar skulle inte
partiet fungera, betonade han. Och faktiskt är
en välfungerande organisation något som kän-
netecknat Kristdemokraterna sedan starten
1964. Det är viktigt att man upplever att alla i
organisationen arbetar tillsammans, att det inte
blir ”vi här nere” och ”de där uppe”.

Göran tog också upp att Kristdemokraterna
ofta upplevs som ett parti för alltför få. Det är
en utmaning att berätta för människor om
partiets politik i syfte att visa att Kristdemokra-
ternas principprogram faktiskt appellerar till
många. Men traditionella politiska möten som
bjuds in till via annonser och anslag tror inte
Göran Hägglund fungerar i samma utsträck-
ning som tidigare. Idag är det i stället viktigt

att möta människor i samtal där de finns, på
gator och torg. Det är nödvändigt att på så sätt
sänka trösklarna mellan politiker och presum-
tiva väljare. I det arbetet spelar självklart lokal-
avdelningarna en mycket viktig roll.

SAMTALET MED GÖRAN  Hägglund fortsatte vid lun-
chen. Stärkta av födointaget begav sig sedan
delar av sällskapet till Barn- och ungdoms-
psykologiska mottagningen Elefanten på Apo-
tekaregatan i Linköping. Där tog anställda från
Elefanten och Bamse-teamet emot. BUP Ele-
fanten startade sin verksamhet 1994. Bakgrun-
den var en ökad kännedom om övergrepp på
barn. Det är Landstinget i Östergötland som

Kristdemokraternas andre vice ordförande Göran
Hägglund gästade Östergötland i november.
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är huvudman, men verksamheten har nära
anknytning till både Linköpings Kommun och
Linköpings Universitet. Arbetet är såväl lokalt,
regionalt som nationellt. Lokalt genom att barn
från länet behandlas, regionalt då man också
får besök från närliggande områden och na-
tionellt genom att man får ta emot telefonsam-
tal med olika typer av förfrågningar från hela
Sverige, från såväl yrkesmän som privatperso-
ner. När socialdepartementet nu föreslår och
utreder möjligheterna för ett Nationellt Risk-
barncentrum, tycker personalen att verksamhe-
ten i Linköping ligger bra till för att få upp-
draget. Ett faktum som kan vara nyttigt att
känna till för såväl gästande rikspolitiker som
lokala företrädare.

På Elefanten möter personalen barn som
blivit utsatta för sexuella övergrepp. Man ber
barnen att så noggrant som möjligt berätta vad
de varit med om. Det är oftast mycket svårt
för barnen, man håller det inom sig. Det man
har varit med om har gjort att tilliten till vuxna
i allmänhet har gått förlorad. Ibland kan det
ta två år med samtal en gång i veckan. Ibland
räcker 10-15 samtalstillfällen. Allra svårast är
det när övergreppen begåtts av en föräldrages-
talt, det är lättare om det handlar om en ”gubbe
i busken”. Barnen får berätta genom att leka i

Göran Hägglunds besök i Östergötland
innehöll inte bara ensidigt samtal, dis-
kussion och studiebesök. Möjlighet gavs
också till praktiskt arbete! Här ses Gö-
ran hjälpa organisationssekreterare Iré-
ne Langvik med att förbereda utskick om
distriktets höststämma i Norrköping.
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sandlåda, måla, rita och spela spel. Man kan
översätta det upplevda till att handla om ex-
empelvis farliga djur.

Bamse-teamet som också deltog i träffen
med Göran Hägglund, har funnits sedan 1998
och arbetar med att stödja socialförvaltningen
i utredningar av barn som utsatts för övergrepp.

DEN INNEHÅLLSRIKA DAGEN  avslutades med en träff
på distriktskansliet med olika representanter
för de råd och nätverk som distriktsstyrelsen
har initierat för det politiska arbetet i länet.
Göran Hägglund fick en redogörelse för vilka
råd och nätverk som finns. Kommunpolitiska
rådet, kyrkopolitiska rådet och organisations-
rådet utgör de tre råden. Det finns fyra nät-
verk, ett för polis- och rättsväsende, ett för
socialförsäkringsfrågor, ett för företags- och
näringspolitik och ett för miljö- och lantbruks-
politik. De representanter som fanns med vid
träffen fick möjlighet att berätta om hur arbe-
tet hittills sett ut och en diskussion fördes kring
vilka uppgifter råden och nätverken kan ut-
föra i fortsättningen.

Avslutningsvis tackades Göran Hägglund
för besöket och distriktet ser fram emot fler
givande och kontaktknytande besök från riks!

PER LARSSON
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Aktuellt
i Landstingspolitiken

KRISTDEMOKRATINS UPPGIFT  i samhällsarbetet blir
allt tydligare. Varje enskild medlem i det
kristdemokratiska partiet är med och stöttar
en politik som sätter människovärdet och de
etiska grundvärdena i centrum. Det är därför
också ytterst angeläget att vi hjälps åt med att
övertyga fler om att inte bara gilla vår politik
utan också komma med som medlemmar för
att därmed öka slagkraften.

Den goda samhällsgemenskapen förutsät-
ter att Sveriges folk genomströmmas av en le-
vande social ansvarskänsla, så att vi verkligen
hjälper dem som har det svårt ibland oss. Det
kan gälla de sjuka, de gamla, de ensamstående,
de bostadslösa, de ekonomiskt eftersatta och
de många i vår tid som faller offer för alkohol,
narkotika och liknande svårigheter.

VÅRT SAMHÄLLE HAR  aldrig haft så mycket resur-
ser som nu. Om vi som välmående samhälls-
medborgare tar vår blick från behoven, och is-
tället ensidigt bekymrar oss över skattetryck och
att få tid över för att putsa på våra nya bilar
och hus, måste vi fundera över om det stäm-
mer överens med den kristna människosynen.
Det är sant att det behövs ekonomisk tillväxt
för att skapa resurser för angelägna samhälls-
områden. Men det är en fördelnings- och

organisationsfråga att se till att våra befintliga
resurser just nu kommer dem till del som bäst
behöver dem. Prioriteringar, som betyder att
sätta det viktigaste först, behövs.

I  PRIORITERINGSUTREDNINGEN, som kristdemokra-
ten Jerzy Einhorn ledde, beskrevs tre nivåer på
prioriteringarna inom sjukvården: allmänpo-
litisk, sjukvårdspolitisk och klinisk nivå. Den
allmänpolitiska nivån bör fördela resurser på
riksdagsnivå, så att vården får sin del av sam-
hällskakan. Många har anslutit sig till kristde-
mokraternas krav om att 10% av BNP bör gå
till vården, men ändå ser man inte till att vår-
den får denna andel. På sjukvårdspolitisk nivå
är det landsting och kommuner som fördelar
resurserna och då bör resurserna fördelas där
mellan områden så att vården får sin rättmätiga
del. Den kliniska nivån handlar om mötet
mellan patient och vårdpersonal och även där
har det alltid skett en prioritering.

När resurserna inte räcker till medicinskt
motiverad behandling bör en omfördelning av
resurserna ske. I avvaktan på detta bör skatten
höjas tillfälligt för att inte sjuka patienter skall
drabbas. Detta föreslog kristdemokraterna vid
landstingsfullmäktiges sammanträde i novem-
ber.

Ditt stöd behövs för trygghet i vården!
Kristdemokraternas gruppledare i landstinget Levi Eckeskog är oroad över effekterna av dolda prioriteringar.
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Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Partifullmäktige samlas minst en gång årli-
gen för att behandla principfrågor. I år var
samlingen förlagd till Stockholm den 15 ok-
tober. Årets partifullmäktige hade ett flertal
principfrågor att ta ställning till. Kyrkopoli-
tiska utredningen, som leddes av Kurt Hed-
man, var en. Beslutet blev att Kristdemo-
kraterna som parti inte skall ställa upp i
kyrkovalet i framtiden. Däremot kan kristde-
mokrater som är engagerade i svenska kyr-
kan ställa som fristående organisation under
partibeteckningen ”Kristdemokrater i
Svenska kyrkan.

EU-valet

En annan viktig fråga var EU-valet nästa år.
Partifullmäktige antog därför en valplan, som
skall ligga som grund för valarbetet. Partiets
valplan skall sedan omsättas i mer konkreta
handlingsformer i såväl distrikt som lokal-
avdelningar. Detta framgår av partiets stad-
gar. En valplattform antogs också och den
skall ligga som grund för partiets europa-
politik under den kommande mandat-
perioden

Budget

Ett viktigt ärende var budget för 2004. Ef-
tersom partiet gick tillbaka något i valet 2002
har partistödet minskat en del. Detta påver-
kar naturligtvis partiets ekonomiska förut-
sättningar på alla nivåer. Grundprinciperna
för budgeten är desamma som tidigare, men
ekonomisk återhållsamhet är ett måste om
budgeten skall kunna hållas.

Motioner

Rikstinget i somras hänvisade behandling av
en del motioner till partifullmäktige. Så gjor-
des också, men av tidsbrist kunde inte alla
motioner klaras av. Resterande kommer att
avgöras vid ett extra partifullmäktige i januari
nästa år. Det gäller de motioner där motio-
nären inte var närvarande. En sådan motion
kommer från Östergötland.

En annan viktig fråga på dagordningen
var organisationsutredningen. Detta ärende
fick emellertid utgå på grund av tidsbrist och
kommer upp på sammanträdet i januari.

SVEN E. ANDERSSON

Partiets
eget fullmäktige

DET ÄR BRA  med öppna prioriteringar. Övriga
partier gjorde gemensam sak och viftade med
ett 50-tal åtgärder som inte längre skall göras i
sjukhusvården och påstod att detta skulle
minska kostnaderna med 38 miljoner kronor.
Samtidigt gav man sjukhusen i uppdrag att
ytterligare minska kostnaderna med 170 mil-
joner kronor. Då har man med talet om öppna
prioriteringar samtidigt tvingat fram dolda
prioriteringar, som ingen vet konsekvenserna
av. Rökridåer skymmer att människovärdet

förtrampas. Kristdemokraterna protesterade
mot detta. Vi ser konsekvenser redan nu. De
mest utsatta drabbas. Psykiatriska kliniken har
inte längre vårdplatser till de behövande. I Lin-
köping har akutintag på denna klinik fått
stängas. Öppna psykiatriska kliniker kommer
att få slå igen. Personal som arbetar med pal-
liativ vård, vård i livets slutskede, minskas.

Du som ger ditt stöd till kristdemokraterna
behövs. Vi behöver bli fler. Tack för din insats!

LEVI ECKESKOG  GRUPPLEDARE I  LANDSTINGET
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ÄNNU NÅGRA VECKOR  till jul, fyllda av kontakter,
läsande och sammanträden. De senaste veck-
orna har jag fått hundratals brev och listor på
namn. Människor har vaknat upp inför de för-
ändringar som övriga partier vill genomföra,
de vill påverka beslutsfattandet. Det gäller två
viktiga frågor.  Att låta äktenskapsbalken bli
könsneutral innebär att den lag som hittills gällt
äktenskapet som förening mellan man och
kvinna också ska gälla förening mellan två män
eller två kvinnor. Detta är fel, äktenskapet är
en förening mellan man och kvinna och för
par av samma kön finns registrerat partnerskap
som juridisk samlevnadsform och den ord-
ningen bör bestå för barnens skull.

DEN ANDRA FRÅGAN  rör lesbiska kvinnors rätt till
insemination genom samhällets försorg. Vuxna
har inte rätt till barn men barn har rätt till för-
äldrar. Om kvinnor blir inseminerade får bar-
net inte någon pappa. Barn som tillkommer
på detta sätt kommer per automatik att diskri-
mineras. Det är bara kristdemokraterna som i
dagsläget har tagit avstånd. Jag är fullständigt
övertygad om att om vi frågar svenska folket
har de flesta samma uppfattning som vårt parti.
Detta ska berättas för människor vi möter.
Fråga gärna centerpartister, moderater och so-
cialdemokrater hur de tänker när de vill att två
män ska kallas äkta makar eller när två kvin-
nor ska ha rätt att skaffa barn som därigenom
inte får någon far.

Tack för allt engagemang. Det handlar om
den viktigaste delen i samhälls-

bygget, familjen och barnen.
Vi vet att äktenskapet som
grund för familjebildande är
överlägset i stabilitet. Det är vår
plikt att skapa så trygga upp-

växtförhållande som möjligt för
barnen.

YVONNE ANDERSSON

Aktuellt
från Riksdagspolitiken

KOSTNADERNA FÖR OHÄLSAN ökar varje dag och blir
i år ca 110 miljarder. Ett samhälle där så många
stannar hemma på grund av sjukdom eller för-
tidspension är verkligen ett sjukt samhälle.
Ingen samhällsekonomi klarar heller sådana
påfrestningar i längden. Nu måste vi se till
människors totala livssituation. Det finns inga
enkla lösningar och det räcker inte med arbets-
givarnas ansvar. Här krävs också en bra famil-
jepolitik och skattepolitik, bättre jämställdhet
osv. I Sverige har hälsoläget förbättras. Trots
detta är så många sjukskrivna. Något saknas i
regeringens politik. Vi kristdemokrater talar om
att få alla bitar i ”livspusslet” på plats för att
orka med arbetslivet.

INFÖR KOSTNADSTRYCKET knakar välfärdssystemet
i fogarna. Socialförsäkringarna ska hantera
gränsen mellan det offentliga och individens
ansvar.Vi kristdemokrater står bakom ett of-
fentligt generellt trygghetssystem men det be-
höver reformeras så att det håller över mandat-
perioder och konjunktursvängningar. Nu är
även statsministern beredd att utreda frågan.
Vi har angett några principer och krav för ett
system som är robust, överskådligt och träffsä-
kert och vårt grundförslag består i en ny
rehabliteringsförsäkring. Denna ska aktivt för-
korta sjukskrivningarna och sätta in tidiga åt-
gärder. Rehabiliteringsförsäkringen ställer in-
dividen i centrum i stället för att bolla män-
niskor mellan aktörer som idag. Förslaget har
LO, TCO och SACO varit positiva till men
regeringen har hittills valt att ig-
norera det. De samtal som Gö-
ran Persson nu vill föra måste
landa i ett robust system för män-
niskornas och ekonomins skull.
Dessa frågor upptar mycket av
min tid i Socialförsäkrings-
utskottet.

SVEN BRUS
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Under perioden 20 oktober till 9 november be-
drev Kristdemokraterna över hela Sverige
familjekampanj. Östergötlands distrikt var
självklart inget undantag. Flera olika aktivite-
ter hanns med.

Helt i enlighet med kampanjens intention har
huvudengagemanget lagts vid utdelande av
enkätkort/foldrar och vid samtalet på tu man
hand. Foldrar och enkätkort har distribuerats
över så gott som hela länet. Endast en lokalav-
delning har inte haft möjlighet att deltaga i
kampanjen. Lokalavdelningarna har fått enkät-
kort från riksorganisationen och foldrar från
distriktet. Några lokalavdelningar har dess-
utom beställt extra material på egen hand.
Foldrar och enkätkort har dels delats ut till
människor man mött, dels delats ut i brevlå-
dor i bostadsområden. Bland dem som har
hjälpt till med utdelandet finns bland annat
länets seniorer.

Lokalavdelningarna har utifrån sina egna
förutsättningar valt olika ambitionsnivåer när

Kampanj
för familjen

det gäller kampanjen. Några har haft aktivite-
ter på torg med utdelning och möjlighet till
samtal. Ibland har aktiviteterna annonserats i
lokalpressen i förväg.

STUDIEBESÖK HAR  arrangerats på bland annat för-
skolor, fritidshem, fritidsgård och mamma-
barngrupper. Nattvandring har genomförts och
sammanträffande har skett med ungdoms-
ombud om ungas villkor och samhällsengage-
mang.

I länets två största kommuner, Linköping
och Norrköping, har lyssnarsamtal arrangerats.
Kristdemokraternas två riksdagsledamöter från
länet, Yvonne Andersson och Sven Brus har
engagerats för bland annat lyssnarsamtal och
studiebesök.

IRÉNE LANGVIK

Lyssnarsamtal, enkäter och nattvandring
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Enkät
från Framtidsbildarna

Kristdemokraters behov av utbildning
Omkring 50 personer har svarat på en enkät
om utbildningsbehovet hos aktiva kristdemo
krater. Enkäten beställdes av distriktsstyrelsen
från Framtidsbildarna och de som svarat är i
huvudsak aktiva i distriktsstyrelsen och de
olika lokalavdelningarnas styrelser.

Enkäten var uppdelad i fyra huvudrubriker:
Samhället omkring oss; Ideologi; Politiskt var-
dagsarbete; Politiskt föreningsarbete. Under
varje huvudrubrik fanns en rad delområden
som kan hänföras till huvudrubriken men som
också skulle kunna vara underrubrik på ett
utbildningspass. Personerna som svarat på en-
käten fick värdera på en skala 1-5 vilka del-
områden de ansåg mest värdefulla, 5 som mest,
1 som minst.

Samhället omkring oss.

Samhällsutveckling med trender och vanor
samt Omvärldsanalys var de rubriker som sam-
lade flest poäng och ansågs värdefullast i ett
utbildningssammanhang. Länsstyrelsens orga-
nisation samlade minst poäng.

Ideologi.

Den kristdemokratiska ideologin noterades för
flest poäng, medan vänsterpartiet fick minst.
Intressant är att notera att i gruppen yngre än
25 år ansåg man att socialdemokratin är den
mest intressanta ideologin, medan centerpar-
tiet skapar minst intresse i denna grupp.

Politiskt vardagsarbete.

Samverkan med andra partier och datorn som
hjälpmedel är de två rubriker som de svarande
värderade högst, medan politiska aktioner på
gator och torg värderades lägst. Män och kvin-
nor är dock inte överens om värderingarna av
de olika delområdena: Män anser att lokalt
handlingsprogram och motioner är det vikti-

gaste i det politiska vardagsarbetet. Den låga
värderingen av aktioner på gator och torg är
man dock överens om. I åldern 26-50 år anser
man att inlägg i styrelser och nämnder är den
viktigaste delrubriken i enkäten.

Politiskt föreningsarbete.

Rekrytering av nya medlemmar värderas högst,
medan medlemsregistervård värderas lägst.
Under denna huvudrubrik är man dock inte
särskilt överens: Män ger allmän förenings-
teknik lägst värderingspoäng medan man ger
flest poäng till medlemsregistervård. Kvinnor
anser att information och medlemstidning skall
ges högst poäng medan medlemsregistervård
får lägst poäng. I gruppen under 25 år värde-
rar man social gemenskap mest.

Kommentar.

Detta är inte en vetenskaplig undersökning
men det är ett intressant försök att ta reda på
vilka utbildningsbehov den svarande gruppen
har eller kan tänkas ha, utifrån sin poängsätt-
ning av olika rubrikers värde i förhållande till
sina politiska uppdrag. Analysen av enkäten
kommer att fortsätta för att senare redovisas
till uppdragsgivaren, distriktsstyrelsen.

LARS EKLUND ORDFÖRANDE FRAMTIDSBILDARNA

Lars Eklund har gjort enkät om utbildningsbehov.
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Översiktlig enkätstatistik

Östergyllen är inte platsen att presentera nå-
gon mer omfattande statistik. Dessutom är un-
derlaget så litet att man inte bör våga sig på
alltför detaljerade slutsatser grundat på det sam-
lade materialet. Likafullt kan man av nedan-
stående tabell få bekräftelse på några intuitivt
icke alltför vågade tankar.

Man kan exempelvis utläsa att politiskt fören-
ingsarbete mindre intresserar personer i de åld-
rar då man vanligen har hemmavarande barn
jämfört såväl med ungdomar som med äldre.
Vidare kan man se att intresset för att studera
de olika partiernas ideologi är väsentligt lägre

Studieområde Kön Pol. uppdrag Ålder

M K Ja Nej 0-25 26-50 51-64  65+

Samhället omkring oss 3,05 3,31 3,14 3,21 3,31 2,84 2,75 3,13

Partiernas ideologi 2,92 3,15 3,14 2,95 3,29 2,32 3,01 3,15

Politiskt vardagsarbete 3,41 3,30 3,39 3,30 3,78 3,17 3,51 3,09

Politiskt föreningsarbete 3,33 3,20 3,22 3,45 3,56 2,67 3,37 3,02

bland dem som antagligen hör till de politiskt
mest aktiva. Tolkning?

Man märker också att kvinnor förefaller
vara mer intresserade än män av att studera
sådant som har med den samhälleliga omvärl-
den att göra, liksom partiernas ideologi, medan
det omvända förhållandet gäller i fråga om po-
litiskt vardags- och föreningsarbete. Hade man
kunnat gissa detta utan denna studie?

Vad statistiken framför allt visar är att det
kan finnas god anledning att genomföra en bre-
dare undersökning av liknande slag – och inte
enbart i syfte att påverka Framtidsbildarnas
kurserbjudanden.

TORBJÖRN LINDELÖF DISTRIKTSSTUDIEOMBUDSMAN
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Egna tankar
från en kristdemokrat

DE SENASTE DAGARNA  har jag funderat kring frå-
gan om en politisk ideologi som bygger på tyd-
liga etiska värden egentligen kan ta plats på
den politiska arenan. Fram till nyligen domi-
nerades de politiska samtalen av frågor om röda
bidrag eller blå skattesänkningar. Kollektivet
ställdes mot individen och rättvisa ställdes mot
frihet. Allt detta har tydligt gått att pricka in
på en klassisk höger-vänsterskala och alla som
någonsin läst någon samhällsorienterande skol-
bok har kunnat känna igen sig. Men Krist-
demokratin har aldrig gått att pricka in sådär
tydligt i den politiska karta som varit norme-
rande för politiken fram till nu. Vi har ägnat
oss åt frågor som rör mänsklig snarare än fi-
nansiell tillväxt. När andra pratar om skatter,
associerar vi Kristdemokrater till barnen, vän-
nerna, make/maka och andra värden som vi
ser som ”gyllene skatter” i vår tillvaro. Så vår
och andra politiska ideologier har inte riktigt
använt samma begrepp, eller åtminstone inte
lagt samma betydelse bakom meningen med
begreppen. Fram till nu…

FÖR NU DOMINERAS plötsligt nyhetssändningarna
av frågor som rör värdegrunden snarare än
plånboken. Statliga Systembolaget, Försäkrings-
bolaget med mera Skandia, Statliga Vin & Sprit,
och vårt eget landstings reträtt från det fullstän-
diga sjukvårdsutbudet ger oss plötsligt helt
andra samtalsämnen som handlar om etik,
värdegrunder, rätt och fel etcetera. Helt plöts-

ligt talar vi samma språk igen! Dessa frågor som
vi alltid försökt lyfta fram, klär nu löpsedlarna.
Så frågan är om vårt samhälle äntligen har
kommit ikapp vår retorik? Kommer vi nu att
kunna kommunicera tydligare med samma
språk och med samma samtalsämnen som de
vi vill tala med? Är Kristdemokratin nu ”inne”?
Eller är det så att det är vi som är hopplöst
”ute” och samhället ser ut som det gör därför
att folk vill ha det så? Har bolagssvindlarna
och mutkolvarna rätt och vi andra fel? Är det
dags för oss att anpassa oss till en värld där den
vinner, som lurar de andra mest och på smartast
sätt? Hur man än vänder och vrider på det,
genom optimistiska och godtrogna glasögon
eller pessimistiska och cyniska dito, står vi nu
inför en spännande tid. De värderingar vi pre-
dikat i decennier kommer att synas in i minsta
söm och vi måste vara beredda att tåla syn.

JAG LUTAR I ALLA FALL  mot en mer optimistisk at-
tityd till den smekning vår ideologi nu får av
det allmänna nyhetsflödet, hur otrevligt det än
är till sitt innehåll. Den dagen jag tappar denna
optimism och blir cynisk ska jag sluta att bry
mig om politik och vårt samhälle överhuvud-
taget, för då finns det inget hopp om männis-
korna längre. Men jag är som sagt optimistisk
och full av förväntan inför hur Kristdemokratin
kan bli den fackla som lyser upp ett samhälle
som glömt bort sina grundläggande värden.

RIKARD TORDÖN

Inne eller hopplöst ute?


