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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER!  Nu är vi äntligen mitt i det som vi har längtat efter hela
vintern! Naturen är grönare än någonsin, koltrasten sjunger vackrare och häggen
doftar bedövande. Tänk att vår partiledare heter just Hägglund. Kanske är också han
ett vittnesmål om ljusare och varmare tider för oss alla. Vi kristdemokrater behövs i ett
samhälle som längtar efter något att tro på, hoppas på och där människorna törstar
efter kärlek och bekräftelse.

Jag läste om en forskare som hade kommit fram till att om vi människor ler lite
oftare mot människor som vi möter så händer fantastiska saker inom oss. Både hos den
som ler och den som möter leendet. Ett ämne frigörs och harmoni uppstår. Vi blir mer
mänskliga, helt enkelt! Pröva får ni se!

SJÄLV HAR JAG HAFT FÖRMÅNEN  att tillbringa några dagar i Rom. Tänk vad människor har
lyckats bygga upp och rasera allt efter tidens gång. Jag fick anledning att ställa mig
frågan: Om människor har lyckats bygga allt detta under slavliknande förhållanden,

vad skulle inte människor kunna bygga och skapa i tider av fred och jämlik-
het? Om vi bara kunde samlas kring en idé som vi alla är bärare
av och sedan visa att alla är viktiga i detta samhällsbygge. Vilken
kraft som skulle frigöras.

Jag är övertygad om att valet 2006 avgörs i de personliga
mötena, de nära sammanhangen, i samtalen mellan människor.
Därför bör vi alla gå ut i det samhälle där vi lever och verkar och
föra samtalen om framtiden. När människor möter dig och ser
att du vill förändra saker och ting och att du har en idé som du
tror på, det är då som fantastiska saker sker! Det är inte bara
budskapet som är viktigt. Minst lika viktigt är bemötandet. När
du möter människor med respekt och lyhördhet vill de gärna

lyssna och dela med sig av tankar och idéer. I bästa fall får du
personifiera deras hopp om ett bättre samhälle och
du får deras kryss på valdagen!

Mitt budskap är alltså: Köp inte in en ny högta-
laranläggning till avdelningen! Gå i stället ut
bland medborgarna och möt dem i samtal kring
det som är viktigast för dem, just här och nu.
Börja där de är och lotsa dem sedan vidare
till hur ett samhälle skulle kunna se ut om
vi fick bestämma.

Gå nu ut och locka fram den kristde-
mokrat som finns i alla människor – för
ett mänskligare samhälle!

ANN-SOFIE BERGELING
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Glad
ETT PAR HÄRLIGA vårmånader har passe-
rat sedan förra numret av Östergyllen
kom ut. Vitsipporna har spritt ljus och
glädje i skogsbryn över hela Östergöt-
land. Kristdemokraterna har också haft
fullt upp med att sprida ljus över vår
nya seniorpolitik. Vårkampanjen har
gett många nya intryck och möten med
människor. Ett nytt ansikte på distrikts-
kansliet under våren är ditriktets om-
budsman Laila Freiman. Henne möter
du längre fram i denna tidning. Du får
också några glimtar från de fyra borger-
lig partiledarnas besök i länet. Ett av
många steg mot en ny regering nästa år!

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

7 Höstens storsatsning i distriktet

PER LARSSON  REDAKTÖR

Sommar!

16 Egna tankar
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Aktuellt
i Distriktet

Upplev en riktig sommarträdgård!
Måndag 18 juli mellan kl 14.00 och 18.00 är
våra seniorer (och andra intresserade) välkomna
att besöka Karin Svensson-Nygrens och Bengt
Svenssons trädgård i Askeby.

 Karin och Bengts trädgård  har mycket ro-
sor, perenner, dammar och även en hel del grön-
saker. De har försökt bygga upp den för att
den skall vara lättillgänglig även för äldre perso-
ner.

 Karin är ordförande i Sällskapet Trädgårds-
amatörerna i Östergötland och efter sin pensio-
nering är det stora intresset trädgård.

 Vägbeskrivning: Från Linghem följer man
vägen mot Askeby. Efter 4 km, i en skarp höger-
kurva, står det en gul skylt med ”Överstad 2” in
till vänster. Kör in där. Efter ca 200 meter står
det en ny skylt Överstad till höger. Kör inte in
där utan fortsätt vägen rakt fram så kommer ni
till vårt hus, ett rött hus med rött staket.

 Torbjörn Lindelöf, tel 013-12 10 30 har
lovat samtransport för dem som inte kan ta sig
hit själv. Varmt välkomna, Karin och Bengt bju-
der på kaffe!

Telefonnumret till Karin och Bengt är 013 -
761 88 om ni kör fel eller vill har ytterligare
upplysningar.

Medlemsvärvningskampanj pågår!
Vid distriktets vårstämma i Skänninge lördag 19
mars inleddes årets stora medlemsvärvningskam-
panj för Kristdemokraterna i Östergötland. Det
pågår värvningstävling både på individuell nivå
och lokalavdelningsnivå. Alla enskilda medlem-
mar som värvar en ny medlem som betalar sin
medlemsavgift inom värvningsperioden (fram till
och med 30 september 2005) får gratis delta i
regional kommun- och landstingsdag med ut-
bildning och ideologi lördag 22 oktober 2005.
Den enskilda medlem som värvar allra flest nya
medlemmar som betalar sin medlemsavgift får
gratis delta i utrikesresa med hemligt mål. Även
de mest framgångsrika lokalavdelningarna kom-

mer att uppmärksammas med priser. Sätt alltså i
gång att värva nya medlemmar! Våga fråga fa-
milj, släkt, vänner, grannar och arbetskamrater!
Du har inget att förlora . . .

Linköping delade ut vitsippspris 1 maj
För tredje året i rad anordnade Kristdemokra-
ternas lokalavdelning i Linköping familjedag på
Valla fritidsområde på 1 maj. För andra året i rad
delades det kristdemokratiska vitsippspriset ut.
Vid sidan av tipspromenad, femkamp, korvgrill-
ning, fika, lotterier, partytält med information
och dragspelsmusik fick två representanter från
den ideella föreningen Nattvandrarna i Linkö-
ping ta emot vitsippspriset från riksdagsledamot
Yvonne Andersson och lokalavdelningens ord-
förande Lisbeth Forsberg. Utdelningen och
familjedagen uppmärksammades med text och
bild i såväl Östgöta Correspondenten och Linkö-
pings Tidning.

Regional kommun- och landstingsdag
Lördag 22 oktober 2005 arrangerar Kristdemo-
kraterna i Östergötland och studieorganisationen
Framtidsbildarna i Östergötland en regional
kommun- och landstingsdag med utbildning
och ideologi. Flera kända kristdemokatiska poli-
tiker medverkar. Läs mer om program och hur
du anmäler dig på sidan 7.
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Nattvandrarna i Linköping fick ta emot vitsippspris
av Lisbeth Forsberg och Yvonne Andersson vid
familjedag på Valla fritidsområde i Linköping 1 maj.



5

Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 4 juni
Distriktsstyrelsen har uppstartsmöte på Vida
Vättern i Ödeshögs kommun.

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.

Måndag 18 juli  kl 14.00-18.00
Visning, gemenskap och kaffe i Karin Svensson
Nygrens trädgård. Läs mer på sidan 4.

Torsdag 25 augusti  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 27 augusti  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och bjuder linköpings-
bor och andra på information och fika.

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

Lördag 1 oktober  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och bjuder linköpings-
bor och andra på information och fika.

Lördag 22 oktober  kl 09.30-16.00
Regional kommun- och landstingsdag med
utbildning och ideologi på Valla folkhögskola i
Linköping. Läs mer på sidan 7.

Torsdag 3 november  - Lördag 6 november
Distriktets studieresa till Berlin. Läs mer här intill.

Lördag 19 november
Distriktets höststämma på Brunneby musteri i
Borensberg.

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

Sista chansen att anmäla sig till Berlinresa
Kristdemokraterna i Östergötland anordnar till-
sammans med Studieorganisationen Framtidsbil-
darna i Östergötland en studiresa till Berlin 3-6
november 2005. På programmet står bland an-
nat studiebesök hos våra kristdemokratiska
kollegor CDU i nya Konrad-Adenauar-Haus,
studiebesök på Svenska ambassaden i den nya
gemensamma nordiska ambassadsanläggningen
och träff med Bo Unéus som arbetar med kon-
takter mellan östgötska företag och företag i Ber-
lin. Det finns också tid för egen upptäcktsfärd i
den spännande tyska huvudstaden. Sista kväl-
len erbjuds att följa med på revyföreställning och
gemensam middag.

Hittills har 33 personer anmält sig till resan.
Om du är intresserad av att följa med eller har
frågor om tider och priser, hör av dig till Per Lars-
son, telefon 013-22 72 84 eller skicka e-post till
per.larsson@kristdemokraterna.se. Absolut sista
anmälningsdag är fredag 10 juni 2005.
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Nyheter
på distriktskansliet

Laila är ny ombudsman för distriktet!
Laila Freiman arbetar som ombudsman i distritket från 1 maj till 31 augusti 2005.

VÄLKOMMEN LAILA!  Det är med glädje jag säger detta.
Laila Freiman har anställts som ombudsman
under tiden 1 maj t o m 31 augusti. Laila kom-
mer att arbeta halvtid och det innebär att hon
finns på kansliet företrädesvis under måndagar,
onsdagar och torsdagar.

Det finns en stor potential i Laila. Med en
norrlännings lugn tar hon sig an uppgifter och
genomför dem med stor professionalitet. Laila är
kreativ och inlyssnande. Jag kan redan efter denna
korta tid konstatera att Laila möter varje medlem
med största respekt och bidrar med stöd och
hjälp till våra lokalavdelningar. Det vi ändå måste
komma ihåg är att Laila arbetar halvtid! Låt oss
hjälpa till att använda denna resurs på ett klokt
sätt så att hon kan kraftsamla kring strategiskt
viktiga insatser, men samtidigt fördela sitt stöd
på ett rättvist sätt så att alla lokalavdelningar får
glädje av hennes kompetens.

Distriktsledningen och Laila delar uppfatt-

ningen att ett parti byggs inifrån. Därför ska vi
redan nu under försommaren påbörja våra
lokalavdelningsbesök där ordföranden och om-
budsmannen genomför dessa. Vi prioriterar de
små kommunerna och börjar därför med Ydre i
vecka 21 och inväntar där efter, med spänning,
ytterligare inbjudningar! För hela distriktet ge-
nom

ANN-SOFIE BERGELING DISTRIKTSORDFÖRANDE

Laila Freiman
Ålder:  39 år
Familj:  Maken Ronny (närradiochef),
barnen Jonathan (17 år), Mathilda (15
år), Amanda (11 år) och Emilia (6 år).
Ursprungligen från:  Umeå
Utbildning: Systemvetenskap
Såg senast på bio:  En prinsessas
dagbok 2
Lyssnar mest på:  Min man på radio!
Semesterplaner:  Legoland i Danmark
och Nyhemsveckan.
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F Ö R  K R I S T D E M O K R AT E R N A  I  Ö S T E RG Ö T L A N D

med utbildning och ideologi
Tid: Lördag 22 oktober 2005 kl 09.30-16.00
Plats: Valla Folkhögskola, Linköping

Mats Odell Anders Andersson Yvonne Andersson Patrick Vigren Bengt Germundsson

U R  P R O G R A M M E T

Så blir kristdemokratin framgångsrik!
Anders Andersson

Landstingsstyrelsens ordförande Kalmar län

Frihet och trygghet för alla med
Kristdemokratisk ideologi

Mats Odell
Andre vice partiordförande

och ledamot i finansutskottet

Vad säger den kristdemokratiska
ideologin om familjen?

Patrick Vigren
Förbundsordförande

Kristdemokratiska Studentförbundet

Goda kontakter med lokalbefolkning
och småföretag - ett vinnande koncept!

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande Markaryd kommun

Kostnad 100 kr per person inklusive förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe.

Anmälan senast 7 oktober 2005 till distriktskansliet, tfn 013-10 16 20, fax 013-10
11 06, e-post till ostergotland@kristdemokraterna.se eller via post till
Kristdemokraterna i Östergötland, Drottninggatan 24, 582 25 Linköping

Du missar väl inte höstens storsatsning!

Anmäl dig redan nu!
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Rapport
från Allianskvartettens besök

Succé för Göran med kollegor!
I mitten av maj drog Allians-tåget genom
Sverige. De fyra borgerliga partiledarna visade
enighet på ett flertal platser runt om i Sverige.
Onsdag 11 maj hade turen kommit till Linkö-
ping. Ett stort antal lokala partiföreträdare
hade mött upp i organgefärgade allians-t-
shirts, affischer, knappar och broschyrer. Be-
söket blev mycket lyckat. Östergyllen var på
plats!

Gymnasieelever från årskurs två och tre vid
Linköpings gymnasieskolor hade bjudits in att
möta de fyra borgerliga partiledarna i Missions-
kyrkan i Linköping. Strax innan mötets starttid
anlände det specialdesignade Allians-tåget till
Linköpings Resecentrum. Många kristdemokra-
ter, centerpartister, folkpartister och moderater
trängdes ihop med ett stort pressuppbåd på per-
rongen. Linköpings Fotbolls Clubs egen buss
transporterade sedan partiledare och press ge-
nom centrala Linköping till Missionskyrkan. Där
väntade ännu fler lokala partiföreträdare och en

En fullsatt kyrksal i Missionskyrkan väntade på Göran Hägglund och hans borgerliga partiledarkollegor.

En specialdesignat tåg förde de fyra borgerliga par-
tiledarna runt på resan genom Sverige.
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Göran med pressekreterare Sara Malmgren.
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kyrksal fullsatt med gymnasieelever och andra
intresserade.

De fyra partiledarna hälsade i tur och ord-
ning åhörarna och presenterade samarbetet, re-
san och gemensamma ståndpunkter. Därefter
gavs tillfälle till frågor.

GÖRAN HÄGGLUND FICK  vid mötets slut uppgiften
att summera innehållet i inledningstalen och
frågestunden, vilket han gjorde mycket bra. Alla
frågor från eleverna nämndes kort och koncist i
hans sammanfattning.

Efter applåder började de gästande eleverna
så smått lämna lokalen. Pressen dröjde sig kvar
för en och annan intervju, fotografering och film-
sekvens. Lyckliga lokala partiföreträdare lät sig
fotograferas bredvid respektive partiledare :-) och
en och annan autografjägare hade framgång i sin
jakt på kända namnteckningar.

NÄR PARTILEDARNA  till slut farit iväg med den
specialchartrade LFC-bussen till stationen, vän-
tade nedrivning av affischer och uppsamling av
en del överblivna knappar och broschyrer. Ett
mycket lyckat evenemang, som gav ett bra ex-
empel på framgångsrikt borgerligt samarbete!

PER LARSSON

Redan på perrongen var välkomnandet massivt av pressfotografer och lokala partiföreträdare.

Lokala kristdemokrater delar ut Allians-material ut-
anför möteslokalen i Missionskyrkan. Från vänster:
Lars Eklund, Levi Eckeskog, Nisse Graan och Da-
niel Forsberg.

Göran Hägglund fick även skriva några autografer.
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Glimtar
från resa till Brasilien

Kan vi lära av Sydamerika?
I slutet av februari gjorde Yvonne Andersson,
riksdagsledamot från Östergötland, en stu-
dieresa i Sydamerika. Först besöktes Rio de
Janeiro i Brasilien och sedan Lima i Peru. Här
bjuder Yvonne på några återblickar från re-
san.

BESÖK PÅ ABRIGO, RAINHA SILVIA.  Verksamheten hade
startat i och med de stora problem som yttrar sig
i sk gatubarn. Om man i officiella sammanhang
förhör sig om barnens situation så uppger man
att ungefär 97% av barnen går i skolan. Det är
lätt att förledas av en sådan information, den
gäller nämligen inte alla barn. Den sk flytande
befolkningen är de som kommit in till staden
oftast från den fattiga landsbygden och de räk-
nas inte. De bor på gatan och finns inte vare sig
i statistik eller i myndigheternas register.
Vi var djupt och varmt imponerad över det idoga
arbete som Stefan Martinsson, director på barn-
hemmet och tillika vicekonsul genomförde.Det
spände över allt från omhändertagande av unga
flickor på gatan till att ge dem stöd och hjälp för
att kunna föda, vårda och ta hand om sina små

barn. Egentligen fick flickorna inte lämna hem-
met förrän de med största sannolikhet skulle
kunna försörja sig själva och barnet samt ha dis-
ciplin nog att inte återfalla i gammal
gatumentalitet. Engagemanget och arbetet var
omfattande och gällde hela människan. På Abrigo
fanns gynekologisk mottagning, tandläkare,
kyrka, förskola, skola och andra väsentligheter.
Med utgångspunkt i det kristna budskapet ville
man efterleva den kristna etiken i handling.
Människor skulle möta vardaglig gemenskap och
närhet i den lilla familjeliknande gruppen i bo-
endet. De skulle utvecklas i sitt möte med de
existentiella frågorna genom gudstjänst varje sön-
dag och de erbjöds skolgång och olika typer av
lärlingsuppdrag för att socialiseras in i samhället.

Vi fick  vara med om en fantastisk gudstjänst
som Stefan Martinsson höll i den lutherska kyrka
som han byggt med pengar han fått av norska
oljeindustrin.Denna dag var det fyra barndop.
Vi sjöng med så gått det gick på portugisiska.
Efter gudstjänsten i den lilla kyrkan, som var full
med unga mödrar och barn, fick vi se hur Stefan

Riksdagsledamot Yvonne Andersson gjorde en resa till Brasilien och frågar sig nu: Kan vi lära oss något?
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hade ordnat med boendet och vardagslivet för
unga mödrar. Där fanns drygt 20 stycken. Några
hade fyra barn innan de fyllt 20 år. De hade
varit på gatan, själva barn till ogifta mödrar som
levt på gatan. Det handlar, sa Stefan, inte bara
att ta hand om gatubarnen utan om att veta
varför det finns gatubarn och därmed veta att ta
hand om dem tillsammans med deras mödrar.
Krav för att få bo där var att de skötte sig och att
de deltog i ett utbildningsprogram. En av tjeje-
rna hade nyligen blivit antagen till universitetet
tack vare stödet här.

Kan vi hjälpa unga mödrar på liknande sätt
till en god omstart i livet?

BESÖK PÅ PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA  (PUC)
ett katolsk universitet. Är det rimligt att ett uni-
versitet bedriver utbildning och forskning på ve-
tenskaplig grund och samtidigt har en kurs där
en tydlig värdegrund presenteras? På det här
universitet fanns i varje utbildning en ”värde-
grundskurs” som ansågs vara viktig och nödvän-
dig för att studenterna i sin kommande yrkes-
verksamhet aktivt ska kunna  medverka i sam-
hällets olika verksamheter. Universitetet är egent-
ligen känt för sina framgångsrika utbildningar
inom teknisk entreprenörskap. Nyligen hade man
också startat en ny utbildning som innebar soci-
alt entreprenörskap.

Vice rektorn Danilo Marcondes de Souza
Filho och den ansvariga för universitetets inter-
nationella kontakter Rosa Marina de Brito Meyer
tog emot och presenterade verksamheten. Uni-
versitet, grundat 1941 av Jesuitordern, har alla
fakulteter utom medicin. Där finns 11 000 stu-
denter, 3 000 forskare och 4 500 distans-
studerande. PUC har avtal med universitetet i
Lund. En viktig profil är utbildning i entrepre-
nörskap och nära kontakter med näringslivet.
Studenterna betalar en fee på USD 5 000/år,

men man erbjuder också stipendier till 600 fat-
tiga studenter från favellas, de fattiga områdena.
Brasilien har en hög nivå på sin universitetsut-
bildning. 70 % av studenterna går på privata
högskolor, liksom PUC. Därtill finns 56 federala
universitet och några delstatliga.

Jag är övertygad om att en kurs om värde-
grunden skulle vara behövlig också på våra
universitetsutbildningar.

BESÖK I TINGSRÄTTEN FÖR RIO DE JANEIRO,  avdelning
Barn och Ungdomsfrågor. I Rio finns en speciell
domstol för de unga som ännu inte är straff-
myndiga. Vi fick en noggrann genomgång av de
olika program som en skyldig har att genomgå.
Oerhört välgenomtänkta program och planer för
hur olika barn och ungdomar ska tas omhand
när de uppvisat en kriminellt beteende. Doma-
ren hade ansvar såväl för att dom kungjordes
som att den följdes upp. Genomgående dömdes
föräldrarna att medverka i den unges
åtgärdsprogram.Vi fick också möjlighet att vara
med på en barnrättegång. Två unga grabbar
misstänktes för att ha rånat en turist.

Det finns all anledning att på djupet reflek-
tera kring behovet av en barndomstol. I det här
landet finns många barn och ungdomar som till-
hör den sk  flytande befolkningen. Det är män-
niskor från landsbygden som flyttar till storstä-
derna. Men de räknas inte, de finns inte registre-
rade och de får därför varken tillgång till skola
eller sjukvård. Genom att de döms finns de och
kan  sedan få samhällets hjälp och stöd.

Att utkräva ett ansvar från föräldrarna är ef-
fektivt i detta land. Och det kan konstateras att
det är inte ett barns fel om det i tidig ålder ham-
nar i kriminalitet. Skulle det vara rimligt att kräva
ett liknande föräldraransvar också i Sverige?

Visst kan vi lära av andra delar av världen!
YVONNE ANDERSSON
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Asylpolitik och assisterad befruktning

Rapport
från Yvonne & Sven

I MITT UTSKOTT HAR DEN här våren präglats av de-
batten om apatiska flyktingbarn och om am-
nesti för gömda flyktingar. Känsloladdade frå-
gor där det handlat om de svagaste och mest
utsatta i vårt samhälle. För mig som förtroende-
vald kristdemokrat måste just dessa människor
stå i centrum. Även om asylpolitiken är utskot-
tets minsta utgiftsområde har det stått i främsta
rummet i samhällsdebatten. Den stora folkliga
uppslutningen kring kyrkornas påskupprop har
inneburit ett starkt stöd för oss som via lagstift-
ning och myndighetsutövning vill göra asyl-
politiken mera rättssäker och human. Främst för
människornas skull, de allra svagaste, men också
för att ge den nya rättsordningen för asylprövning
en rimlig förutsättning att fungera. Vårens folk-
rörelse kring påskuppropet är ett utmärkt exem-
pel på hur alla goda krafter kan samverka mål
samma mål. Kyrkor och organisationer som opi-
nionsbildare och vi i riksdagen som lagstiftare.
Olika roller som kompletterar varandra.

UTSKOTTET HAR OCKSÅ ansvar för, och ständigt fo-
kus på, den närmast konstant höga ohälsan. Det
är oroande för samhällsekonomin, men främst
för människornas skull, att ohälsan tycks stanna
på en skrämmande hög nivå. Vad som nu hän-
der är att många långtidssjukskrivna mer eller
mindre tvingas över i sjuk- och aktivitetser-
sättning, eller det som vi fortfarande kallar för-
tidspensionering. Allt för att regeringen ska kunna
uppnå det mål man satt till 2008 om en halv-

ering av sjukdagarna. Det är bara genom att trixa
med statistiken man kan nå sitt mål. För övrigt
saknas en tyvärr en sammanhållen politik. Fler
än hälften av de långtidssjukskrivna uppger an-
dra orsaker än själva arbetslivet till sin situation.
Därför talar vi kristdemokrater om ”livspusslet”.
Om att den politik som ska komma till rätta med
ohälsan måste greppa över alla områden och inte
ensidigt inrikta sig på att vältra över kostnad-
sansvar på arbetsgivarna. Med den
rehabliteringsförsäkring vi föreslår skulle många
kunna återföras till arbetslivet och inte tvingas in
i förtidspensionering med låg ersättning och yt-
terst små chanser att komma tillbaka.

Asylpolitiken och ohälsan i samhället kan
tyckas vara vitt skilda frågor men ytterst handlar
båda om hur vi förhåller oss till de svagaste och
mest utsatta i vårt samhälle. Båda frågorna är yt-
terst svåra men jag är glad att få arbeta med dem
och att få göra det utifrån en kristdemokratisk
människosyn.

SVEN BRUS
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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.

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

Varför köpa nya?
när du trivs så bra i de gamla!

&Skomakeri
Nyckelservice

Sevket Demir
Torggatan 1 tfn 013-10 15 60

Öppet: Måndag-Fredag 9-18. Lördag 9-13.

NÅGRA REFLEKTIONER FRÅN LAGUTSKOTTET.  Familje-
politik-så viktigt! Just nu har jag skrivit partiets
reservation mot regeringens förslag som innebär
att lesbiska kvinnor ska få assisterad befruktning
på samhällets bekostnad.

Den 3 juni ska riksdagen besluta och Krist-
demokraterna är det enda parti som står upp för
barnen och därför säger nej till förslaget. Vi vill
inte medverka till att skapa familjer där barnen
inte får någon pappa. Barn har rätt till både en
mamma och en pappa. Det är däremot ingen
rättighet för vuxna att få barn. Barnperspektivet
finns inte med i regeringens förslag.

Som flera remissinstanser har påpekat i pro-
positionen saknas relevant forskning om de kon-
kreta konsekvenserna för barn som växer upp
med samkönade föräldrar. Därmed framstår lag-
förslaget med all önskvärd tydlighet som ett ut-
tryck för de vuxnas intresse på bekostnad av
barnens intresse.

I varje fråga som rör barn ska utgångspunk-
ten vara att se till barnets bästa. Detta har övriga
partier misslyckats med när man nonchalerar och
försvagar familjens viktiga roll i samhället.

YVONNE ANDERSSON
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Aktuellt

från landstingsgruppen

Framtidstro istället för misstro!

LEVI ECKESKOG GRUPPLEDARE I LANDSTINGET

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!

DET VAR EN RAMSA  som jag lärde mig som barn.
Detta har inte nuvarande majoritet i landstinget
lärt sig.

Senaste landstingsfullmäktige behandlades
årsredovisningen för 2004. Det har varit ett
omvälvande år för vården som i sig medfört nya
utmaningar. Detta kan illustreras av Unga läka-
res rop på hjälp då de i förtvivlan söker efter
vårdplatser när de arbetar på akuten. Svaret från
cheferna blir att det finns ännu större problem.
Nya resurser måste först till andra områden.

Detta sker i en verksamhet som majoriteten
påstår ha omstrukturerats så att den kan möta
framtidens vårdbehov. Åtgärderna kallades sam-
verkan, rationaliseringar, koncentration och
ovanpå allt detta lade man den s. k. svarta listan.

NÄR MAN GRANSKAR  årsredovisningen så ser man
ett stort misslyckande. Förutom raserande av
förtroendekapital så har inte verksamheten lyck-
ats upprätthållas. Istället har vårdproduktionen
minskat på flera områden, operationstiden har
minskat och effekterna av de stora omvälvning-
arna är oklara. Årets resultat beror på att förvalt-
ningen av aktier på finansmarknaden har gått
bättre än budgeterat. Kejsaren var utan kläder.

Våra medborgare behöver nu framtidstro is-
tället för misstro. Trygghet istället för osäkerhet.
Och vi behöver tillit genom dialog i vården istäl-
let för kommandostyrning. Landstinget måste
bli en arbetsplats där unga läkare får sin ångest

utbytt mot arbetsförhållanden som gör dem till
ambassadörer för vården, en känsla av att  Lands-
tinget i Östergötland, det är en arbetsplats där
jag och alla andra trivs med att på ett bra sätt
hjälpa patienterna.

TILL DETTA VILL  Kristdemokraterna bidra genom att
begära väljarnas stöd för en ny majoritet vid nästa
val. En majoritet med ett stort Kristdemokratiskt
inslag som slår vakt om en vård där de största
behoven kommer först.

Sakta och väl, slå ingen ihjäl,
fort och illa, kan ingen gilla.
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Seniorpolitiken i fokus!

Fredag 29 april besökte seniorkampanjens
samordnare Acko Ankarberg Johansson Lin-
köping och Norrköping. Första anhalten var
Ekbackens äldreboende i stadsdelen Hjuls-
bro i Linköping. Där blev Acko och några re-
presentanter från distrikt och lokalavdelning
guidade både inomhus och i naturen runt
äldreboendet.

Glimtar
från vårkampanj runt i länet

VÅREN 2005 BLEV  Kristdemokraternas nya senior-
politiska program färdigt. Runt om i Sverige har
lokala politiker tillsammans med kända riks-
profiler presenterat och diskuterat nya förslag och
idéer från programmet. På äldreboenden, på ga-
tor och torg, på offentliga möten o.s.v. har senior-
politiken varit i fokus. Östergyllen presenterar
några glimtar från olika kampanjaktiviteter i Öst-
ergötland våren 2005.
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Nästa anhalt var Ekoxen Senior Center där
Acko och övriga blev rundvisade av Hans
Zetterqvist, tidigare läkare på Valla sjukhus och
numera aktiv i politiskt obunda ”Seniorerna”.

Motala lokalavdelning besökte bostads-
stiftelsen Platsen och blev bjudna på infor-
mation och landgång av dess VD Kenneth
Söderman.

Levi Eckeskog, gruppledare i lands-
tinget, höll ett anförande kring den
nya seniorpolitiken.
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En session med partytält
på torget hanns också
med samma dag



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

Trovärdiga kristdemokrater?

KOMMER PLÖTSLIGEN PÅ MIG SJÄLV . Det jag föraktat och har
haft svårt för att kunna förstå hos andra, är något som jag
själv hamnat i. Var missnöjd med hur en av mina nämnd-
kamrater hanterat en situation, vilket inte är något fel i sig,
men istället för att ta upp det med personen i fråga bekla-
gade jag mig inför andra i nämnden. Skitsnack bakom
annans rygg - som jag avskyr så mycket! Inser att det går
ganska lätt att överskrida moraliska gränser, en liten bit i
taget, och i den politiska världen erbjuds tyvärr många
tillfällen att göra detta. Vi kan förfasa oss över skandaler på
högre nivå, men det handlar bara om gradskillnader.

SÅ SE UPP! Låt oss vara politiker som inte bara arbetar för
Kristdemokratisk ideologi och människosyn, utan lever
efter den! Hur skulle vi annars kunna vara trovärdiga? Jag
önskar att vi kristdemokrater på olika poster runt om i
landet skulle vara kända för att vara ärliga politiker som
kör med raka rör, och som först och främst är medmännis-
kor. Och de gånger vi misslyckas får vi minnas att vår
människosyn även rymmer ofullkomlighetstanken - nå-
got som jag får vila i just nu!

MIRIAM ERICSSON


