
Östergyllen
Nyheter och information från Kristdemokraterna i Östergötland

Klubbskifte på stämma Sidan 6

Nominering inför provval Sidan 8

Följ med till Berlin Sidan 15

1Nummer 12004Årgång 35



Ledare
från avgående distriktsordföranden

2
SVEN E. ANDERSSON

PALMSÖNDAGEN STÅR DET  i almanackan denna sön-
dag och vidare är det vårdagjämning. De två
senaste veckorna har det varit vinter, snö och
kallt så nu går nog alla och väntar på vår med
blommor och fågelsång. Vår innebär mycket av
förhoppningar om en ljus och varm framtid. En
person som fått sina förhoppningar infriade är
Minas Ibrahim al-Yousifi, som nu släppts av
kidnapparna. Att under nästan två månader vis-
tas under dödshot går inte att förstå. Det kom-
mer säkert ta lång tid innan kropp och psyke
fungerar normalt igen. Vi gläds med Minas och
hans familj över att dramat fick en lycklig lös-
ning.

Några som har svårt att se ljust på framtiden
är de många asylsökande som får tillbringa sin
väntan bakom höga murar, låsta dörrar och föns-
ter. En annan grupp som inte ser någon ljus tid
framför sig är de apatiska barnen om vilka
migrationsministern menar det vore inhumant
att bevilja dem asyl. Är det inte ett stort mått av
synism?

KYRKORNAS PÅSKUPPROP  är ett välkommet initiativ
i denna fråga, som är lätt att ta till sig och ställa
sig bakom.  Det är min förhoppning att Ni alla
tar tillfället i akt och skriver på det upprop som
nu finns på olika platser i länet. Hittar Du ingen
lista att skriva på kan Du vända Dig till
distriktskansliet.

Vid distriktsstämman antogs ett uttalande
där Kristdemokraterna:

· uppmanar alla Östgötar att underteckna
kyrkornas upprop;

· utmanar alla organisationer i Östergötland
att uttala sitt stöd för uppropet;

· utmanar de övriga partierna i länet att delta
i ett konstruktivt arbete för ett återupprättande
av den svenska asylpolitiken.

Distriktets ordinarie stämma var förlagd till
Skänninge. Nästan 100 ombud och ersättare
deltog vilket kändes stimulerande inför framti-
den. Friska och frejdiga debatter förhöjde stäm-
ningen och de flesta åkte nog hem med känsla av
framtidstro och siktet inställt på ett maktskifte
vid valet 2006.

Eftersom jag meddelat valberedningen att
jag inte stod till förfogande för omval blev ny
distriktsordförande efter sluten omröstning vald.
Detta refereras på annan plats i tidningen. Det
har varit mycket stimulerande att vara ordfö-
rande dessa två år. Tidigare har jag under många
år varit ledamot i distriktsstyrelsen, så erfarenhet
från distriktsstyrelsearbetet under flera ordfö-
rande var en bra grund när jag själv åtog mig
uppdraget. Men visst har det varit arbetsamt.
Jag har emellertid haft mycket god hjälp särskilt
av de anställda och verkställande utskottet.

DEN NYA DISTRIKTSSTYRELSEN  måste nu lyfta blicken
och fokusera på främst valet och valrörelsen 2006.
Mycket hårt och idogt arbete krävs om distriktet
skall nå upp till det uppsatta målet i verksamhets-
planen.

Slutligen önskar jag den nya distrikts-
ledningen och distriktsstyrelsen lycka till i det
viktiga arbete som förestår. Jag vill också tacka Er
alla för uppmuntran och
hälsningar.

Var rädda om
partiet, var rädda
om distriktet och
framförallt var
rädda om varan-
dra.
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Vitsippor!
SNART BREDER VITSIPPORNA ut sig i den
östgötska naturen! Tidningen Öster-
gyllen är också tillbaka efter en lite längre
vintervila än vanligt. Vi hoppas att alla
ni medlemmar, sympatisörer och andra
intresserade läsare uppskattar vår åter-
komst! Sedan sist har Kristdemokraterna
i Östergötland haft vårstämma och valt
en ny distriktsordförande, alla lokal-
avdelningar har haft årsmöte och plane-
ringen har satt igång för flera spännande
och intressanta aktiviteter under våren
och hösten 2005. Vi försöker spegla lite
av allt detta i årets första nummer av
Östergyllen. Om du hittar något intres-
sant och vill veta mer, ta gärna kontakt
med oss! Välkommen!

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]

Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Drottninggatan 24
582 25 LINKÖPING
per.larsson@kristdemokraterna.se

8 Dags att nominera till valen 2006

PER LARSSON  REDAKTÖR
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Aktuellt
i Distriktet

Kväll om �De äldres ensamhet�
Kristdemokraternas kommunpolitiska råd i Öst-
ergötland (KPR-E) bjuder in alla intresserade till
en kväll om ”De äldres ensamhet” torsdag 14

april  kl 18.00 i kommunhuset i Vadstena. Vad
kan Kristdemokraterna göra för att hjälpa till att
lindra den ensamhet som många äldre känner?
Marie Svensson, äldreombud på Länsstyrelsen
och Helen Falk, enhetschef för hemtjänst och
äldreboende i Vadstena kommun är bland de
medverkande under kvällen. Efter fikapaus (20
kr) blir det samtal och diskussion i frågan. Varmt
välkommen att vara med! Anmäl om du kan
komma senast tisdag 12 april till Lars Nordgren,
tfn 0143-31718, Åke Gustavsson 0143-10415
eller till distriktskansliet 013-10 16 20 eller via
e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se

Kd-verkstad för träning i politiskt hantverk
Det är dags för en arbetskväll där vi tränar oss i
det politiska hantverket! Som politiker räcker det
inte med att veta vad vi vill och vart vi strävar. VI
måste också skaffa oss de rätta kunskaperna för
att kunna agera kraftfullt och övertygande. Där-
för vill vi bjuda in till en kväll där vi tillsammans
tränar oss i detta hantverk och vässar argumen-
ten i de frågor som ofta kommer upp när man
från media och opposition synar vårt parti i söm-
marna.

Under kvällen arbetar vi med följande: Hur
skriver jag en bra insändare/debattartikel/motion/
interpellation? Hur håller jag ett ett anförande
som folk lyssnar på? Hur klarar jag mi i debatten?
Argumenationsteknik. Hur hanterar jag konflikter
där angreppen är ”slag under bältet”? Hur vår-
dar vi etiken och bemötandet i det vardagliga
politiska arbetet?

Välkomnan till Linköping torsdag 28 april
kl 18.00-20.00. Anmäl dig så fort som möjligt,
dock senast torsdag 21 april till distriktskansliet,
tfn 013-10 16 20, fax 013-10 11 06 eller via e-
post till per.larsson@kristdemokraterna.se.

Sven Gunnar Persson, ledamot i riksdagens miljö-
och jordbruksutskott gästar Östergötland 2 maj.

Familjedag i Linköping 1 maj
För tredje året i rad anordnar Kristdemokraterna
i Linköping familjedag på Valla fritidsområde i
Linköping söndag 1 maj kl 11.00-13.00. Det
blir som vanligt tävlingar för hela familjen med
tipspromenad, säckhoppning, kubb, brännboll
och bangolf. Priser delas ut i alla tävlingar! Grillad
korv, saft eller kaffe serveras. Gratis för alla barn
och till självkostnadspris för alla vuxna. Väl-
komna att delta i familjedagen från hela Öster-
götland! Har du frågor, kontakta Lisbeth Fors-
berg, tfn 013-10 19 67 eller skicka e-post till
lisbeth.forsberg@lio.se

Utmanande framtid för jorbrukspolitik
Kristdemokraternas nätverk för miljö- och lant-
brukspolitik i Östergötland (KML-E) bjuder in
till en kväll på temat ”Hur möter vi en utma-
nande framtid i jordbrukspolitiken” med aktuell
information och diskussion med Sven Gunnar
Persson, riksdagsledamot och Kristdemokraternas
ledamot i miljö- och jorbruksutskottet. Måndag

2 maj  kl 18.30 på distriktskansliet i Linköping
diskuterar vi: Den globala livsmedelsförsörjnin-
gen. Behöver vi ett produktionsjordbruk i Sveri-
ge? Vilka vägar är möjliga för att förbättra lön-
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Kalendarium
för hela distriktet

Torsdag 14 april  kl 18.00
Kväll om ”De äldres ensamhet” i kommunhuset i
Vadstena. Läs mer i artikel på sidan 4.

Torsdag 28 april  kl 18.00-20.00
Kd-verkstad för träning i det politiska hantverket
i Linköping. Läs mer i artikel på sidan 4.

Lördag 30 april  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information och fika.

Söndag 1 maj  kl 11.00-13.00
Kristdemokraterna i Linköping bjuder in till
familjedag på Valla fritidsområde i Linköping.
Läs mer i artikel på sidan 4.

Måndag 2 maj  kl 18.30
Kväll om ”Hur möter vi en utmanande framtid i
jordbrukspolitiken” på distriktskansliet i Linkö-
ping. Läs mer i artikel på sidan 4.

Torsdag 12 maj  kl 19.00
Distriktsstyrelsen har sammanträde.

Lördag 28 maj  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information och fika.

Onsdag 15 juni  kl 19.00
Distriktsstyrelsen har sammanträde tillsammans
med årets rikstingsombud.

Torsdag 30 juni  - Lördag 2 juli
Kristdemokraternas riksting i Skövde.

Söndag 3 juli
Kristdemokraternas dag under Almedalsveckan
i Visby på Gotland. Tal av partiledare Göran
Hägglund.

Fredag 30 september
Sista dag i medlemsvärvningskampanjen som
startade på värstämman i Skänninge 19 mars.
Se till att värva riktigt många innan dess!

Du glömmer väl inte bort ?
att rapportera in olika aktiviteter i lokalavdel-
ning och distrikt till Framtidsbildarna och Sen-
sus. Det är viktigt att det syns att vi finns! Be-
höver du blankett, maila till
lars.eklund@linkoping.se

samheten? Är avgifter som styrmedel till ett
miljövänligare lantbruk tänkbart? Under kväl-
len serveras kaffe, te och smörgås. Anmäl om du
kan komma senast fredag 29 april till distrikts-
kansliet, tfn 013-10 16 20, fax 013-10 11 06
eller e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se

Seniorförbundet
Årsmötet den 21 februari valde en styrelse, men
vi saknar fortfarande den ledande kraft som i en
ordförandes skepnad håller oss samman. Proto-
koll från mötet skickas till envar som begär det.
Viktiga ändringar är att Torbjörn Lindelöf över-
tagit posten som kassör, och att sekreterarfunk-
tionen nu sköts av Linnea Britse (Norrköping).
Av programmet för återstoden av tiden fram till
sommaren gäller det att notera:

Inget möte sista måndagen i april. I stället
gör vi en utflykt till Askersund måndag 2 maj ,
där vi träffar seniorerna i Örebro och får lyssna
på Sven Brus. Hittills anmälda är 11 medlem-
mar, men det går säkert att ta med ytterligare
enstaka personer.

Måndag 30 maj  träffas vi kl 14 vid nya
Tropikhuset i Trädgårdsföreningen, för rund-
vandring under sakkunnig ledning.

Frågor kan ställas till Torbjörn Lindelöf, tfn
013-121030.
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Vårstämma
i Rosenlundsskolan, Skänninge

Acko, ordförandebyte och motioner
Lördag 19 mars stod Kristdemokraterna i Mjöl-
by kommun värdar för östgötadistriktets or-
dinarie stämma, vårstämman. Acko Ankar-
berg-Johansson var gästtalare, Ann-Sofie
Bergeling valdes till ny distriktsordförande
och en mängd motioner till sommarens rik-
sting behandlades. Tidningen Östergyllen
fanns med under hela stämman.

Sol från en klarblå himmel och lokalavdelning-
ens ambitiösa dekorationer av stämmolokalens
entré hjälptes åt att hälsa ungefär hundra kristde-
mokrater välkomna till vårstämma i Rosenlunds-
skolan i Skänninge. När de obligatoriska inle-
dande momenten med registrering och kaffe kla-
rats av inleddes stämman med musikunderhåll-
ning av en lokal stråkkvintett med musiker i olika
åldrar. Sedan var tiden inne för dagens mest lång-
väga gäst och stämmans huvudtalare, Acko
Ankarberg-Johansson att anträda scenen. Acko
är kommunalråd i Jönköpings kommun, leda-
mot i partistyrelsen och för närvarande samord-
nare för Kristdemokraternas seniorkampanj med
framtagande av nytt seniorpolitiskt program.
Temat för anförandet blev därför inte helt
oväntat”Släpp loss seniorkraften!”.

Efter Ackos framträdande följde bland an-
nat information om ny medlemsvärvnings-
kampanj och studieresa till Berlin (se sidan 15).
Riksdagsledamöterna Yvonne Andersson och
Sven Brus rapporterade från sina uppdrag och
gruppledare Levi Eckeskog berättade om
Kristdemokraternas arbete i lands-tinget.

EN VÄLSMAKANDE LUNCH  gav ombud och övriga
stämmodeltagare ny energi att ta tag i eftermid-
dagens förhandlingar. Verksamhetsberättelse och
bokslut gicks igenom och val av olika funktionä-
rer gjordes. Ann-Sofie Bergeling blev ny distrikts-
ordförande och Sven E. Andersson avatackades
efter två år som ledare för östgötadistriktet. En
blomsterbukett och hyllningssång från kamra-

Acko Ankarberg-Johansson, kommunalråd  från Jön-
köping var vårstämmans huvudtalare.
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Den stora salen på övre plan i Rosenlundsskolan
rymde ungefär 100 kristdemokrater.

Stämmoförhandlingarnas presidium höll god ordning
på stämmodeltagarna. Från vänster: Levi Eckeskog,
Patrick Vigren och Mimmi Ericsson.
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Kära kristdemokrater i Östergötland!
JAG VILL TACKA ER  för förtroendet att få leda
Kristdemokraterna i länet under det närmaste året!
Det stundar ett val 2006 och då behövs allas våra
krafter för att visa på den fantastiska politik som vi
har att erbjuda väljarna.

Jag har den senaste tiden fått många kommenta-
rer kring vår nye partiledare, Göran Hägglund. Per-
soner från andra partier har berömt såväl honom
som Maria Larsson och deras insatser i media på
sistone. Man ser Göran som en bra debattör med
snabba och tydliga inlägg när det hettar till. Maria
uppskattar man främst för hennes rakhet och hen-
nes arbete för småföretagarna. Den här duon borde
kunna komplettera varandra väl under valrörelsen.

MEN VAD VORE en politisk rörelse utan en stabil bas? Vi
i Östergötland utgör en del av den basen. Det är min
ambition att vässa organisationen och arbeta för ett
ännu effektivare partikansli med högt i tak och många
dagliga skratt. Vi är redan på god väg med detta efter
att ha haft Sven E Andersson som ledare i två år. Nu
gäller det att peppa varenda lokalavdelning så att ni
kan känna samma arbetsglädje där ni finns och kunna
arbeta utifrån era unika förutsättningar. Alla kan inte
göra precis likadant under en valrörelse utan det
handlar om att det finns ett engagemang i det man
gör! Kom och låt er inspireras under utbildnings-
dagar, i mentorskapsprojekt och i den pedagogiska
verkstad som erbjuds den 28 april kl 18.00 i Linkö-
ping! Hör av er till kansliet med frågor och anmäl-
ningar!

Jag är helt övertygad om att framgången kom-
mer ur gemensamma tag tillsammans med partivän-
ner där vi finns till vardags. Med känslan av gemen-
skap växer känslan av delaktighet. Med delaktighe-
ten kommer ansvartagandet. Var och en behövs och
ingen kan klara allt ensam! Som gammal körsångare
vet jag att det klingar bäst när allas röster behövs och
tas tillvara och att ingen solist kan överträffa det som
en kör kan åstadkomma tillsammans. Ta nu ton och
hör av er till kansliet med idéer, önskemål och annat!

ANN-SOFIE BERGELING

Några ord från ordföranden

terna i VU avrundade ordförandeskapet.
Hela sexton motioner till sommarens riksting
i Skövde hade lämnats in och gicks igenom
av stämman. Allt från folkomröstningar om
äktenskap och ny EU-konstitution till öns-
kemål om att gynna fårgårdar och översyn
av inkassoverksamhet. Strax efter fem på ef-
termiddagen var stämman färdig och inten-
siv dag finns att se tillbaka på för ombuden!

PER LARSSON

Rosenlundsskolan i Skänninge hade fått krist-
demokratisk utsmyckning dagen till ära.

En stråkkvartett inledde stämman med bravur!

Margaretha Ericsson, Lars Eklund, Levi Ecke-
skog, Ann-Sofie Bergeling och Per Larsson
sjöng och spelade för avgående ordförande
Sven E. Andersson.
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www.e.kristdemokrat.se

Valen 2006 närmar sig
Det är dags att nominera kandidater till provvalet
som äger rum perioden september-oktober 2005.

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Östergötland samt medlem-
mar i de associerade förbunden, Kdu, Kd-S och Kd-K får nominera
kandidater till provvalen.

Det är viktigt att alla lämnar in namnförslag till deltagande i prov-
valet! Börja tänk redan nu!

Fredag 15 april kommer tidningen Kristdemokraten ut med ett
medlemsnummer. Där finns också information om hur du nomine-
rar och talonger för det. Men redan nu kan du med hjälp av nedan-
stående talonger nominera kandidater till kommun-, landstings- och
riksdagsval 2006.

Sista dag att lämna in din nominering är fredag 5 maj 2005. Lämna
eller skicka in din nomineringsblankett till distriktskansliet i Linkö-
ping:

Kristdemokraterna i Östergötland
att: Nomineringskomittén
Drottninggatan 24
582 25 LINKÖPING

fax 013-10 11 06

Har du frågor, kontakta distriktskansliet, tfn 013-10 16 20, e-post
ostergotland@kristdemokraterna.se eller nomineringskommitténs
ordförande Kurt Hedman, tfn 013-39 50 79, kurt.hedman@telia.com
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Dessa personer vill jag nominera till Landstingsvalet 2006

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

Dessa personer vill jag nominera till Riksdagsvalet 2006

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

Dessa personer vill jag nominera till Kommunvalet 2006

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]
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Glimtar
från årsmöten runt om i distriktet

Maria, Althin och Folkbladsredaktör
Runt om i Östergötland finns tretton olika
lokalavdelningar. Alla har under våren haft
årsmöten. Även kristdemokraternas associe-
rade förbund, ungdomsförbundet Kdu,
seniorerna och studieorganisationen
Framtidsbildarna har samlats till årsmöten.
På detta uppslag presenterar Östergyllen
några glimtar i text och bild från några av
årsmötena.

NORRKÖPING. Den socialdemokratiske ledarskri-
benten Widar Andersson från Folkbladet i Norr-
köping gästade Kristdemokraternas årsmöte i
Norrköping. Han menade att kristdemokraternas
styrka är protesten mot förflackning och svaghe-
ten att partiet ”vinglar” och ser sig som en kriten
filial. Partiets grundrecept bör vara värdefrågorna.
Vi måste lära oss att umgås med andra med res-
pekt. Vi kan vara små men trygga och får inte bli
som vilket parti som helst. Klassamhälle och folk-
hem diskuterades, likaså vilka som rekryteras till
politiska uppdrag. En mångfald av förtroende-
valda vore önskvärt. Att få unga människor att
engagera sig är svårt. Widar Anderssons tips var:
Glöm de unga och jaga 70-åringarna i stället.
Det är brist på äldre i många sammanhang!

GUNILLA AXÉN

MOTALA . Lokalavdelningen i Motala hade cele-
bert besök av partiets förste vice ordförande Maria
Larsson. Maria talade bland annat om Kristde-
mokraternas nya seniorpolitiska program. Ett
högtidligt inslag i årsmötet var när  Maria Lars-
son överlämnade en inramad autograf av sånga-
ren Roger Pontare till en av sångarens stora be-
undrare, den kristdemokratiske trotjänaren i
Motala, Allan Pettersson. Morgontidningen
Motala Tidning gästade årsmötet, intervjuade
Maria Larsson och fyllde en helsida med text
och bild från den kristdemokratiska samlingen i
Motala.

LINKÖPING. Kristdemokraterna i Linköping höll
årsmöte i Ängen i Missionskyrkan mitt i centrala
Linköping. Årsmötet inleddes med välsmakande
lunch och fortsatte med ett panelsamtal mellan
landshövding Björn Eriksson och advokaten och
riksdagsledamoten Peter Althin om ”Morgon-
dagens kriminalvård”, allt lett av den lokala
riksdagsledamoten Yvonne Andersson. Vid för-
handlingarna valdes två nya ledamöter in i sty-
relsen, Lena Josefsson och Maria Forsell.

Kristdemokraternas förste vice ordförande Maria
Larsson gästade Motala lokalavdelnings årsmöte
och delade bland annat ut en inramad autograf av
sångaren Roger Pontare till trotjänaren Allan Pet-
tersson. Allt fixat av Nils-Ingvar Graan.

Peter Althin, Yvonne Andersson och Björn Eriksson
debatterade morgondagens kriminalvård vid
Linköpings lokalavdelnings årsmöte.



Jubileums-
skrift

Är du intresserad av ett eget exemplar, kontakta dist-
riktsexpeditionen, tfn 013-10 16 20 eller skicka
e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se

40 år i ord och bild
och minnesalbum från
jubileumsfest 2004.
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Annonsera
i Östergyllen!

Kontakta JanWidmark
Nygatan 10, 582 19 Linköping

tfn 013-23 96 38, 0494-205 10, 0706-23 88 96
e-post: jan.widmark@telia.com

FRAMTIDSBILDARNA . Studieorganisationen Fram-
tidsbildarna i Östergötland höll traditionsenligt
årsmöte i familjen Malmbjörks av kultur välfyllda
hem i Linköping. Lars Malmbjörk bjöd på kåseri
och Anita Malmbjörk på pianospel och en
mycket välsmakande buffé. Lena Käcker Johans-
son från Rimforsa ledde årsmötesförhandlinga-
rna.

Lars Malmbjörk (andra från vänster) kåserar och (från
vänster) Lars Nordgren, Vadstena; Kalle Sandell,
Kisa; Roland Hagberg, Ödeshög och Therese Gus-
tafsson, Mjölby lyssnar intresserat vid Framtidsbil-
darnas årsmöte.

Framtidsbildarnas ordförande i Östergötland Lars
Eklund i samspråk med dagens mötesordförande
Lena Käcker Johansson och Åke Gustavsson från
Vadstena.
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Våra riksdagsledamöter
kämpar för barnens rätt

UNDER DEN HÄR VINTERN har jag reflekterat kring hur
långsiktigt det politiska arbetet kan vara. När jag
fick min yngste son Rikard fick min väninna
samtidigt sin Martin som har en utvecklings-
störning. Då lovade jag att om tillfälle gavs göra
en insats för att hjälpa de föräldrar som livet givit
en svårare lott än min. Jag såg t.ex. hur annor-
lunda det var i skolan. Martins läroplaner inne-
höll inte samma ämnen som Rikards. När det
gällde försäkringar fanns inga sådana möjlighe-
ter för Martin.

Jag fick chansen. Som riksdagsledamot med-
verkade jag under några år i en utredning som
föreslog en rad förbättringar för de utvecklings-
störda barnen. I arbetet bröts olika synsätt på
människor som har speciella behov.  Om barn
med utvecklingsstörning jämförs med normal-
begåvade barn görs deras begränsningar till verk-
liga handikapp. Särskolan ger möjlighet till lär-
ande och utveckling utifrån barnets egna behov.
Om vi placerar dessa barn i den vanliga grund-
skolan riskerar de att inte synas, att inte få till-
räcklig stimulans och ytterst att mobbas. Sär-
skolan måste därför få finnas kvar som egen skol-
form för dem som så väl behöver den kompetens
och det synsätt som finns där. Särskolan förbätt-
ras nu steg för steg.

EN ANNAN FRAMGÅNG  är att det äntligen har blivit
en laglig rättighet för alla att prövas som försäk-
ringstagare. Nu kan inte försäkringsbolagen
längre kränka familjer med handikappade barn.
Föräldrar har hittills kunnat se hur familjens
hundar, hästar, tavlor och båtar fått försäkras men
inte deras barn. Det allmänna intrycket är att
man försäkrat det som har ett värde. När det

gäller barn med handikapp har föräldrarna hit-
tills endast fått ett rakt nej. Vi kristdemokrater
kämpar för allas lika värde.

Tillsammans med bl.a. Socialdemokraterna
har vi beslutat om denna lagändring men tyvärr
ställer inte övriga borgerliga partier upp på be-
slutet. Talet om solidaritet är tydligen inte alltid
självklart att leva upp till. Den nya lagstiftningen
ger de mest utsatta familjerna och barnen ett
ökat skydd. Ett synsätt som behövs i ett sam-
hälle där alltför många varken får sin röst hörd
eller blir sedda. Jag vill ha ett samhälle där ingen
lämnas efter.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER  att alla barn har samma
värde och ska erbjudas bästa möjliga stöd.  Vi
fortsätter vårt arbete för att ändra särskolan så att
den utvecklas i takt med grundskolan. Det tål-
modiga arbetet för att ändra försäkringsavtals-
lagen har äntligen blivit riksdagens beslut vilket
vi ser som en framgång. Politiskt arbete handlar
ofta om tålamod och uthållighet.

YVONNE ANDERSSON

Rapport
från Yvonne & Sven

Alla barn har samma värde
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Rädda de apatiska flyktingbarnen
DET SENASTE ÅRET har minst ett hundra barn från
asylsökande familjer tagits in på barnpsykiatri-
ska kliniker. Barn som slutat äta och dricka och
måste sondmatas för att överleva. Deras verklig-
het är så fruktansvärd att de avskärmat sig och
blivit onåbara. Knappast förvånaande när man
ser till deras upplevelser. Vilket barn kan bevittna
hur mamman våldtas och närstående misshand-
las och dödas utan att självt drabbas?  Bilderna
av dessa barn har väckt en våg av sympati hos
svenska folket men också en storm av upprörd-
het över vissa politikers och myndigheters okäns-
lighet.

Den folkliga upprördheten har till sist fått
regeringen att tillsätta en s.k. nationell samord-
nare med ett tvåårigt uppdrag att utreda orsa-
kerna till det som kallas ”depressiv devitalisering”.
Samordnaren säger sig redan ha konstaterat att
det apatiska tillståndet hos barn i asylsökande
familjer bara återfinns i Sverige och har uppstått
de senaste åren. Statsrådet ser utdragna asyl-
processer som orsak. Men jämförelsen med an-
dra länder och en grundlig belysning av orsa-
kerna måste få vänta. Nu krävs akuta insatser för
barn i omedelbar livsfara.

DET HANDLAR INTE OM  ett kollektivt beslut utan om
individuell prövning av varje enskilt fall. Det är
inte heller någon medicinsk kommitté som ska
fatta beslut som kritikerna sagt. Det ska göras av
migrationsmyndigheterna men dessa måste ha
ett säkert underlag. Det kan inte ligga inom
myndighetens kompetens att ställa diagnos på
barnen och därför har vi föreslagit att en
expertkommitté ska granska varje enskilt fall.

Påståendet att det inte sker några avvisningar
av dessa barn är felaktigt. I slutet av januari hade
Utlänningsnämnden avgjort ett 30-tal asyl-
ärenden med vardera ett apatiskt barn i familjen

och två tredjedelar av dessa fick avslag. Det inne-
bär att 20 barn avvisas. Den utdragna asyl-
processen är ofta orsak till barnens tillstånd. Ändå
har regeringen länge stretat emot att genomföra
det riksdagsbeslut som krävt nedläggning av
Utlänningsnämnden och införandet av en ny
och rättssäker asylprocess. Nu ska detta äntligen
ske vid årsskiftet och Kristdemokraterna, tillsam-
mans med fyra andra partier, vill att de drabbade
barnen och deras familjer skall skyddas i första
hand fram till dess. Inte ens denna korta akut-
insats för barnen vill regeringen, med stöd av
(m), gå med på. Jag har förstått att det är besvä-
rande för många socialdemokrater att regeringen
ofta söker stöd för sin bristfälliga asylpolitik just
hos Moderaterna.

DET ÄR NOG INGEN FRÅGA  jag arbetat med som väckt
så många känslor hos allmänheten som denna.
Mitt engagemang fortsätter även om det ansva-
riga statsrådet upprepar att de apatiska barnen
bara finns i Sverige som ursäkt för att inget göra.
Så mycket viktigare, säger jag, att gripa in för
barnen när de nu finns i vårt land.

SVEN BRUS



Aktuellt
från landstingsgruppen

Vi förbereder maktskifte i landstinget!

LEVI ECKESKOG GRUPPLEDARE I LANDSTINGET

NU HAR LANDSTINGETS  årsredovisning publicerats.
Den visar ett överskott på 128 miljoner kronor.
Man kan i bokslutsrapporten läsa att ”huvud-
sakliga anledningen till landstingets positiva eko-
nomiska resultat är de kostnadsreducerande åt-
gärder som landstinget vidtagit under 2004.”
Den som läser noggrant kan se att de landstings-
gemensamma intäkterna och kostnaderna redo-
visar ett positivt resultat på 189 miljoner kronor.
Den enskilt största förklaringsposten till förbätt-
ringen inom landstingsgemensamma kostnader
och intäkter är uppgången på den finansiella
marknaden som innebär ett finansiellt netto som
är 131 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det
är alltså fru Fortuna som bistått majoriteten och
utan denna tur hade det blivit en förlust.

Som oppositionspolitiker gäller det att kri-
tiskt granska de uppgifter som serveras i mass-
media och handlingar. Då vi nu går ut i vår-
kampanj och fokuserar på våra äldre för att se
vilken enorm resurs de är gäller det att vi också
ser till de behov av vård som våra äldre har. Mins-
kat antal vårdplatser i geriatriken och andra om-
råden med vårdunderskott kräver att vi ser till
att åldrandet ska kunna ske med trygghet och
förvissningen om att man får den vård man be-
höver när man behöver den. Kristdemokraternas
människosyn behövs mer än någonsin.

INOM OPPOSITIONEN har vi gjort studiebesök vid våra
sjukhus i länet. Syftet är att informera oss om
hur den aktuella situationen är och vara beredda
att ta över efter valet nästa år. Vi har bl. a. fått
information om att vår sjukvård inom vissa om-
råden har de tuffaste indikationerna i hela Sverige
för viss typ av behandlingar. Före förra valet sa

majoriteten inte ett dugg om de stora föränd-
ringar som de hade i ryggsäcken för denna val-
period. Nu, efter att förändringarna gjorts, utan
tillräckligt genomarbetade konsekvens-
beskrivningar, då går man ut till befolkningen
och vill hålla rådslag. Är det en sådan majoritet
som Östgötarna behöver? En majoritet som slår
till snabbt och hårt och sedan efter fullbordat
faktum vill gå ut och fråga vad allmänheten
tycker?

Kristdemokraterna gör sig nu tillsammans
med övriga borgerliga partier beredda för att ut-
göra ett alternativ för Östgötarna inför nästa val.
Vår målsättning är att få en ny majoritet i Öst-
götalandstinget med ett så stort
Kristdemokratiskt inslag som möjligt. Med detta
ska vi hjälpas åt.

Vill du få information från landstings-
gruppen i din lokalavdelning?

Hör av dig til gruppledare Levi Eckeskog, tfn
013-22 71 16 eller politisk sekreterare Per

Larsson, tfn 013-22 72 84.
Varmt välkommen att höra av dig!
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Följ med till Berlin
3-6 november 2005

KRITSDEMOKRATERNA I ÖSTERGÖTL AND bjuder in alla medlemmar att följa med på studieresa
till Berlin 3-6 november 2005. Vi planerar för intressanta studiebesök, givande konferenser, kultur,
nöje och framförallt mycket gemenskap för att lära känna varandra bättre. Se till att boka in dagarna
i din almanacka redan nu, och anmäl dig så fort som möjligt!

Torsdag 3 november 2005
07.00 Avfärd med buss från Östergötland. Chaufför
Erik Svalin.
13.00 Avgång med M/S Trelleborg från Trelleborg
till Sassnitz. Konferens och lunchbuffé ombord.
Första förslag till nytt landstingspolitiskt program
för Kristdemokraterna i Östergötland presenteras
och diskuteras.
16.45 Ankomst till Sassnitz. Buss från Sassnitz till
Berlin. Incheckning på hotell i Berlin.

Fredag 4 november 2005
Studiebesök hos CDU (tyska Kristdemokraterna
med 38 procent i senaste valet) i nybyggda Konrad-
Adenauer-Haus.
Studiebesök på Svenska Ambassaden i den gemen-
samma nordiska ambassadanläggningen.

Lördag 5 november 2005
Fritid. Fredag och/eller lördag kväll anordnas ge-
mensam middag samt något kultur/nöjes-
arrangemang.

Söndag 6 november 2005
13.00 Avgång med M/S Trelleborg från Sassnitz till
Trelleborg. Konferens och lunchbuffé ombord.
Tema: Så laddar vi upp inför valet 2006!
16.45 Ankomst till Trelleborg. Buss till Östergöt-
land.
22.00 Hemkomst till Östergötland.

Program

Kostnad
Den beräknade kostnaden per person för bussresa
och båtresa tur och retur, konferens och lunchbuffé
ombord i båda riktningarna samt tre hotellövernatt-
ningar i Berlin är 2400 kronor.

Anmäl dig så fort som möjligt! Du kan ladda ned anmälningblankett via distriktets hemsida,
www.e.kristdemokrat.se. Du kan också ringa Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller skicka
e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se. Hoppas att vi ses på väg till Berlin!



POSTTIDNING B

Östergyllen
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

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

Egna tankar
från en kristdemokrat

Motionera dig politiskt aktiv!
ATT VARA ’POLITISKT AKTIV’ – vad är det? Kanske tror
någon att det framför allt rör sig om att aktivt
delta i distriktets föreningsarbete; sitta i samman-
träden, dela ut flygblad, värva medlemmar och
ordna fika på möten, och visst, det är att vara
’politiskt aktiv’ – på ett av många sätt. Men bland
det viktigaste man kan och bör göra som ’poli-
tiskt aktiv’ är att ’lägga sig i’ själva politiken, bl.a.
genom att förvandla sina politiska idéer till mo-
tioner. För dig som partimedlem är det ett un-
derbart privilegium – och en utmaning!

Stadgarna säger att en motion på sin väg till
rikstinget ska behandlas av distriktstyrelsen, som
ska ge den ett sorts ’betyg’, ett s.k. yttrande. Men
det vill till att du som motionsskrivare då blir
behandlad med respekt! Oftast tas motionerna
upp som sista punkt på årsmötesagendan, och
yttrandet verkar ofta ha tillkommit utan alltför
stort begrundande, pliktskyldigast formulerat av
en för uppgiften utsedd styrelsemedlem. Mo-
tionären brukas ges tillfälle att argumentera för
sin motion på distriktsstämman, oftast sedan man
redan begärt tidsbegränsning av inläggen, till
någon minut eller två. Har då distriktsstyrelsen
totalt missat motionens idé, är motionären illa
ute. Just det råkade jag själv ut för på stämman i
Skänninge härom lördan, när min motion

”Ändra skollagen – rädda barnens hälsa” togs
upp.

MOTIONEN BOTTNADE I MIN - och många andras – oro
för den lavinartade ökningen av godiskonsum-
tionen och det närmast sjukliga bruket av mobil-
telefoner bland skolbarn, beteenden förenade
med betydande hälsorisker.

Hundratusentals  unga lever sin dag utan
stöd från ens en förälder, inte bara i storstädernas
ytterområden utan också överallt där kompis-
skap sätter de sociala normerna. Att då, som
distriktsstyrelsen gör i sitt yttrande, tala om  att
”det är föräldrarna som har huvudansvaret för
sina barn när barnen är i skolan”, bottnar an-
tingen i en mycket bristfällig verklighetsuppfatt-
ning eller – vilket Gud förbjude – i cynism.
Närmast patetiskt blir det när styrelsen i sam-
manhanget dessutom skriver att ”ett eventuellt
förbud bör fattas på lägsta effektiva  nivå , i sam-
förstånd mellan skolledning, elever och föräldrar,
enligt subsidiaritetsprincipen” (!) (min kursive-
ring).

Har distriktsstyrelsen aldrig hört talas om
maktlösa rektorer, desperat vilsna föräldrar och
hänsynslös marknadsföring?

ERIK-OLOF BACKLUND


