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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER I ÖSTERGÖTLAND!  När jag skriver detta är det tidig
torsdag morgon, en månad före julafton! På söndag är det första advent
och ett nytt kyrkoår tar sin början. Visst är det en speciell känsla av positiv
förväntan och nya möjligheter som kommer mot oss när vi får börja
någonting på nytt!

Inför 2006 vill jag att vi alla ställer in oss på något i grunden positivt.
Vi står inför ett valår, ett alldeles nytt sådant som vi aldrig upplevt tidi-
gare, en unik möjlighet.

Det är min fulla övertygelse att ett samhälle byggs inifrån. Därför är
det i och ur de små nära gemenskaperna som kraften måste alstras och
hämtas. Jag vill att ni alla tänker en stund på de små, nära gemenskaperna
där ni finns till vardags i det politiska arbetet! Den kärna som finns där
ska vi vårda på ett klokt sätt. Om vi känner oss delaktiga, behövda och
uppmuntrade i det lilla så kommer vi att kunna flytta berg i de stora

sammanhangen!

INFÖR JULHELGEN , då vi förhoppningsvis får tid att
stanna upp och reflektera, vill jag lämna några hand-
fasta råd som vägledning i den politiska vardagen:

1) När du upplever att någon kamrat gör något
bra, säg det då direkt till henne eller honom!

2) När du upplever att det finns problem i det
politiska arbetet, sätt ord på det och kräv att ni tar
ett samtal om det! Börja alltid med att ställa dig
frågan: Hur kan jag själv bidra till en positiv lösning
av problemet?

Med hjälp av dessa enkla tumregler tror jag
att vi kan få en riktigt bra valrörelse.
Glöm inte att var och en behövs och
att vi bara kan bli riktigt starka till-
sammans!

En riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År önskar jag er alla!

Er ordförande

ANN-SOFIE BERGELING
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God Jul!
HÅLL GLÖGGEN KOKANDE under julruschen! Ge
er ut med glöggtermos och pepparkakor bland
julhandlande östgötar och bjud på julvärme
och kanske en liten broschyr... Ni kan också
ringa upp familj släkt, vänner, grannar, arbets-
kamrater och andra, önska God Jul och fråga
om de inte skulle vilja stödja Kristdemokraterna
med ett medlemsskap! Det gjorde Levi Ecke-
skog, gruppledare i landstinget, och fick på
kort stund åtta nya medlemmar. Just nu leder
därför Levi den nya medlemsvärvningstävlin-
gen som startade på höststämman i Borens-
berg. Läs mer om kampanjen på sidan 15 i
detta nummer av Östergyllen och börja sedan
värva! Medlemmar är det viktigaste vi har och
vi behöver fler! Och glöm inte bort bayerska
Edelweisen i Lappland och 20 procent i valet!
God Jul och Gott nytt valår!

PER LARSSON  REDAKTÖR
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Aktuellt
i Distriktet

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

Nomineringsstämma i Linköping
Vi inleder valåret 2006 med att fastställa valsed-
lar för riksdagsvalet och landstingsvalet lördag

21 januari 2006  kl 09.30 i Missionskyrkans konfe-
rensanläggning i Linköping. Alla medlemmar är
självklart välkomna att delta i nomineringsstäm-
man. Deltagaravgiften för medlemmar som inte
är ombud beräknas till 120 kr. Alla ombud får
särskild kallelse med stämmohandlingar. Alla som
ska delta i stämman måste anmäla sig senast tors-
dag 12 januari till distriktskansliet, tfn 013-10
16 20, fax 013-10 11 06 eller via e-post till
ostergotland@kristdemokraterna.se

Kommun- och landstingsdagar i Stockholm
Kristdemokraternas årliga kommun- och lands-
tingsdagar går 2006 av stapeln 27-28 januari  i
Stockholm. Sista anmälningsdag är torsdag 15
december 2005. Redan är drygt tusen personer
anmälda till konferensen. Ytterligare ett par
hundra kan få plats. Fredagskvällens festmiddag
i Blå hallen i Stockholms stadshus är redan full-
bokad med 1000 deltagare (vilket är rekord!),
men det finns en väntelista för den som vill göra
ett försök att få plats. Från Östergötlands distrikt
är i nuläget drygt 50 personer anmälda. Har du
frågor om hur du anmäler dig, kontakta dist-
riktskansliet, tfn 013-10 16 20, eller e-post
ostergotland@kritsdemokraterna.se

Ny medlemsvärvningskampanj!
Vid distriktets höststämma i Borensberg 19 no-
vember 2005 startades en ny medlemsvärvnings-

kampanj. Kampanjen pågår fram till valdagen,
söndag 17 september 2006, och det finns många
fina priser att vinna både för enskilda värvare
och de lokalavdelningar som lyckas bäst. Läs mer
om kampanjen på sidan 15 i detta nummer av
Östergyllen!

Nu är Laila verkligen ombudsman!
Redan våren 2005 började Laila Freiman arbeta
som ombudsman i distriktet på en projekttjänst.
Från 1 oktober 2005 är nu Laila anställd dom
distriktets ombudsman på en tillsvidaretjänst. Vi
hälsar Laila Freiman välkommen i den uppgif-
ten och önskar lycka till! Laila finns på dagtid på
distriktskansliet på Drottninggatan 24 i Linkö-
ping. Hon nås på telefon 013-10 16 20, mobil
0703-18 33 83, fax 013-10 11 06 eller e-post
laila.freiman@kristdemokraterna.se

Alla hjärtans dag!
Tisdag 14 februari 2006  är det Alla hjärtans dag!
Kristdemokraterna har sedan flera år tillbaka som
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Laila Freiman, ombudsman i distriktet.
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 21 januari  kl 09.30-16.00
Nomineringsstämma för landstings- och
riksdagsval i Missionskyrkan, Linköping. Läs mer
här intill!

Tisdag 7 februari  kl 19.00
Årsmöte för Framtidsbildarna i Östergötland.

Tisdag 14 februari
Alla hjärtans dag! Aktiviteter på gator och torg i
alla kommuner i Östergötland.

Tisdag 14 februari  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder på
distriktskansliet i Linköping.

Lördag 4 mars  kl 09.30-16.00
Strategisamtal med funktionärsutbildning för
ledamöter och ersättare i lokalavdelningarnas
styrelser.

Tisdag 7 mars  kl 18.00
Östgötsk kandidatutbildning, del 1. Ideologi.

Lördag 18 mars  kl 09.30-16.00
Distriktets vårstämma i Vadstena.

Tisdag 28 mars  kl 18.00
Östgötsk kandidatutbildning, del 2. Ekonomi.

Onsdag 29 mars  kl 18.00
Valledarträff för alla lokalavdelningars valledare
i Östergötland.

Torsdag 6 april  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder på
distriktskansliet i Linköping.

Lördag 8 april kl 09.30-16.15
Regional kandidatubildning på sju platser i
landet. Jönköping, Örebro och Stockholm ligger
närmast Östergötland.

Tisdag 18 april kl 18.00
Östgöts kandidatutbildning, del 3. Media.

Onsdag 26 april kl 18.00
Valledarträff för alla lokalavdelningars valledare
i Östergötland.

Lördag 29 april kl 09.30-16.00
Östgöts kandidatutbildning, del 4. Argument.

Måndag 1 maj kl 10.00
Familjedag för hela Östergötland på Valla
Fritidsområde i Linköping. Förste vice partiordfö-
rande Maria Larsson medverkar. Läs mer här
intill!

4 februari Motala
Drottninggatan 31 kl 10.00.

16 februari Åtvidaberg
Johannessalen, Johanneskyrkan,
Douglasvägen 36, kl 19.00.

11 februari
Linköping
Mariagården, Johannelunds kyrka
kl 10.00.

13 februari Ödeshög
Elviras café, kl 18.00. Andre vice
partiordförande Mats Odell gästar
årsmötet.

3 februari Ydre
Lokalen, Hagadalsg 3b, kl 18.30.
Gäst: Mikael Oskarsson, riksdags-
ledamot från Uppland.

11 februari Mjölby
Lokalavdelningens lokal, Gusab St-
ainless AB i Spångsholm, kl 15.00.

11 februari
Kinda

tradition att vara ute på gator och torg och möta
väljare med gelehjärtan och budskapet om vår
politik som både har ”hjärta och förnuft”. Val-
året 2006 är det självklart extra viktigt att det
finns många kristdemokrater synliga i Östergöt-
lands samtliga kommuner. Har du några frågor
kring material eller upplägg, kontakta distrikts-
kansliet, tfn 013-10 16 20.

Familjedag 1 maj med Maria Larsson!
Måndag 1 maj 2006  bjuds kristdemokrater och
andra från hela Östergötland in till stor familje-
dag på Valla fritidsområde i Linköping. Förste
vice partiordförande Maria Larsson medverkar
och det blir en mängd andra programpunkter!
Håll utikik efter mer information under våren!

Årsmöten i lokalavdelningarna
I februari är det årsmötestider i lokalavdelninga-
rna. Nedan presenteras uppgifter om lokalavdel-
ningarnas årsmöten 2006. Uppgifterna kommer
att kompletteras. Se distriktets hemsida !

www.e.kristdemokrat.se

13 februari Boxholm
Saron, kl 19.00. Talare: Opposi-
tionsråd Iréne Langvik, Mjölby.

13 februari Vadstena
Pingstkyrkans ungdomsvåning, kl
19.00.



Rapport
från regional kommun- och landstingsdag
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Framgångsrika kollegor inspirerade!

Stefan Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun och Anders Andersson, landstings-
styrelsens ordförande i Kalmar län inspirerade en stor grupp kristdemokrater från hela Östergötland, däri-
bland distriktsordförande Ann-Sofie Bergeling och Levi Eckeskog, gruppledare i landstinget.
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Lördag 22 oktober 2005 anordnade Kristde-
mokraterna i Östergötland en regional kom-
mun- och landstingsdag med utbildning och
ideologi. Nästan 70 kristdemokrater från hela
Östergötland kom till heldagen på Valla folk-
högskola i Linköping och lät sig utbildas i
ideologi, ekonomi, familjepolitik och fick in-
spiration från framgångsrika kollegor från två
grannlän.

Efter inledande kaffe och fralla, registrering,
välkomsthälning och information entrade dagens
första gäst konferenslokalen på Valla Folkhög-
skola. Partiets andre vice ordförande Mats Odell
talade över ämnet ”Frihet och trygghet för alla
med kristdemokratisk ekonomisk politik” och
presenterade aktuella förslag från Kristdemokra-
ternas budgetmotion i riksdagen hösten 2005.
Många bra och nytänkande förslag presentera-
des på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt
och passet avslutades med flera vetgiriga frågor

från konferensdeltagarna, innan Mats Odell tog
tåget tillbaka till Stockholm.

Dagens andra pass hade rubriken ”Vad säger
den kristdemokratiska ideologin om familjen?”.
Kristdemokratiska Studentförbundets ordfö-
rande Patrick Vigren gav en intressant filosofisk
och historisk beskrivning av familjebegreppet
fram till dagens olika familjepolitiska inriktningar.
Yvonne Andersson, riksdagsledamot från Öster-
götland presenterade Kristdemokraternas aktu-
ella förslag för en bättre familjepolitik i Sverige.

LUNCHEN BJÖD PÅ  kyclingfilé och ris med god sås
som varmrätt och småländsk ostkaka med sylt
och grädde till efterrätt. Stärkta av den mycket
välsmakande och vällagade lunchen väntade två
inspirerande pass. Först ut var Anders Anders-
son, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län
som talade över ämnet ”Så blir Kristdemokratin
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framgångsrik” och beskrev hur Kristdemokrater-
na i Kalmar län gick från oppositionsroll till att
bli största borgerliga parti i en ny borgerlig majo-
ritet efter valet 2002. Anders Andersson och hans
kollegor har efter maktövertagandet lyckats vända
landstingets ekonomi från ständiga underskott
till att nu ge överskott. Flera kristdemokratiska
förslag och vallöften och har också kunnat ge-
nomföras, bland annat gratis sjukvård för alla
barn!

Eftermiddagens andre gästtalare var Stefan
Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i
Sävjö kommun. Även i Sävsjö kommun har

Mats Odell talar framför en fullsatt konferenslokal av
intresserade kristdemokrater från hela Östergötland.

Patrick Vigren gav en filosofisk och historisk genom-
gång av familjebegreppet.

Kristdemokraterna blivit största parti i borgerlig
majoritet. En tidigare nedstämd kommun med
hög arbetslöshet och dystra framtidsutsikter har
efter det kristdemokratiska maktövertagandet
blivt en kommun med stark och positiv fram-
tidstro, nästan lägst arbetslöshet i Sverige och
hösten 2005 utsedd till årets företagarkommun
av den ansedda affärstidningen Veckans Affärer.
Begreppet ”Tillsammans” har lanserats av Stefan
Gustafsson och finns med i alla sammanhang
för att stärka samhörigheten i kommunen. Säv-
sjö har också skaffat sig och förtjänat epitetet
”Barnvänliga Sävsjö”.

PER LARSSON

Smålänningen Anders Andersson kände sig som
hemma när efterrätten serverades - smålänsk ost-
kaka med sylt och grädde.

Distriktsordförande Ann-Sofie Bergeling avtackar
Stefan Gustavsson med en östgötsk bok och en
jubileumsskrift från distriktet.
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Rapport
från Studieresa till Berlin

Besök hos kristdemokrater i Berlin!
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Hela resegruppen samlad utanför tyska kristdemokraternas (CDU) högkvarter, Konrad-Adenauer-Haus.

När höstmörkret börjat bli riktigt kompakt och
löven ramlat av träden i Östergötland tog 33
kristdemokrater från länet bussen till ett varmt
och soligt Berlin. I den tyska huvudstaden
bjöds inte bara sol och grönskiftande löv på
träden, utan lärorika studiebesök hos våra
tyska kollegor i CDU, på svenska ambassa-
den och i det tyska riksdagshuset.

En tidig morgon i början av november gick av-
färden från Östergötland med en komfortabel
turistbuss från Nilsbuss, säkert rattad av Erik
Svalin. Efter ett par stopp på vägen väntade
färjeöverfart mellan Trelleborg och Sassnitz. Fär-
jan, M/S Trelleborg bjöd först på riklig lunchbuffé
och därefter ett ändamålsenligt konferensrum.
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt
handlingsprogram för Kristdemokraterna i Öst-
ergötland hade i förväg skickats ut till resenä-
rerna och efter inledning och diskussioner i små-
grupper följde samtal och redovisning i plenum

av tankar, förslag och synpunkter på det nya pro-
grammet. Representanterna för arbetsgruppen
för det nya programmet fick mycket värdefull
feedback med sig tillbaka till programarbetet.

Framme på tysk mark gick färden på väl-
skötta tyska vägar till Berlin och Hotel Agon
Franke.

EFTER EN GOD NATTS sömn väntade riklig frukost-
buffé som lade grunden för ett fullspäckat dags-
program. Första studiebesöket gick till våra
kristdemokratiska kollegor CDU och deras hög-
kvarter Konrad-Adenauer-Haus. CDU-medar-
betaren Christoph Bender tog emot, guidade
oss runt i det nya huset med spännande arkitek-
tur, berättade om CDU och det aktuella poli-
tiska läget i Tyskland. Ett politiskt läge som för
tillfället var inne i ett mycket händelserikt skede.
Under besöket fick vi t.ex. se ett konferensrum
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göras i ordning för ett förhandlingsmöte mellan
den senare valda nya förbundskanslern Angela
Merkel (CDU) och förre förbundskanslern Ger-
hard Schröder (SPD). Mötet startade bara nå-
gon kvart senare.

Dagens andra studiebesök gick till Svenska
Ambassaden. Där väntade ambassadsrådet Ron-
nie Nilsson, som berättade om ambassadens ar-
bete och hur ambassaden såg på det politiska
läget i Tyskland. Den svenska ambassaden ligger
tillsammans med övriga nordiska länders ambas-
sader i en gemensam anläggning med mycket
spännande och unik arkitektur, som vi också fick
oss förevisad och berättad om.

EFTER EN LITE LÄNGRE  lunchpaus styrde resegruppen
kosan till riksdagshuset i Berlin. Två guider de-
lade upp resegruppen i två mindre grupper och
guidade runt i den historiska bygganden som
fått ett nytt modernt inre. Guiderna berättade
om byggandens historia, konst och arkitektur
och redogjorde för hur det politiska arbetet be-
drivs i riksdagshuset. Besöket avslutades med en
titt på Berlin by night från den nya glasade ku-
polen på riksdagshusets tak.

Resten av fredagskvällen var fri för var och
en att disponera som man själv önskade. Även
lördagen var fri för egna aktiviteter. Några åkte

bussrundtur med dubbeldeckare, några besökte
det nya judiska museet och andra passade på att
shoppa i Berlins många affärer.

På lördagseftermiddagen deltog större delen
av gruppen i ett revybesök på teatern Friedrich-
stadtpalast, där revyn Casanova bjöds. Sång och
musik, imponerande dans- och trapestnummer
och många fascinerande scenlösningar gjorde
besöket till en minnesvärd upplevelse. Efteråt
gjordes ett gemensamt restaurangbesök på
Weihenstephaner-Berlin, där specialiteter från
den tyska delstaten Bayern serverades.

PÅ SÖNDAGEN VÄNTADE  sedan hemresa till Sverige.
Denna gång gick bussresan genom Tyskland i
dagsljus och möjlighet fanns att beskåda det
vackra landskapet med böljande åkrar, pampiga
alléer och lummiga skogar i höstfärger. På färje-
resan hem väntade åter konferens, denna gång
med rubriken ”Så laddar vi upp inför valet” och
fokus på Kristdemokraternas tre prioriterade frå-
gor. Jan-Willy Andersson redogjorde för senior-
politik, Yvonne Andersson för familjepolitik och
Lars Eklund för näringspolitik och strategi inför
valrörelsen.

Den sista etappen hem med buss genom ett
kvällsmörkt Sverige, var det många som slumrade
in efter en mycket händelserik studiresa

PER LARSSON

Till vånster: Resegruppen samlad till konferens ombord på färjan mellan Trelleborg och Sassnitz. Längst
fram syns Yvonne och Jan-Willy Andersson och Doris Andersson.  Till höger: Irene och Knuth Sjöquist och
Gunilla Axén ombord på bussen.
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Rapport
från höststämman 2005

Budget, relationer, kåseri och auktion

Ovan: Röstkort i luften på höststämman, i förgrunden Becke
Karlsson och Anders Eksmo. TIll höger: Gudrid Hansen från
Kisa kåserade med humoristiska och tänkvärda dikter.
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Lördag 19 november samlades Kristdemokra-
terna i Östergötland till höststämma på Brun-
neby Musteri i Borensberg. Motala lokalav-
delning med Nils-Ingvar Graan i spetsen stod
som värd och ett blandat program bjöds de
runt 70 stämmodeltagarna.

Efter obligatoriskt kaffe med fralla och registre-
ring i Motala lokalavdelnings blå kristdemokrat-
tält, inleddes förhandlingarna. Den största punk-
ten på dagordningen handlade om distriktets
budget för 2006. Efter viss diskussion beslu-
tade stämman att anta budgeten med några till-
ägs- och ändringsförslag. Vidare antogs arbets-
plan för 2006 innan stämmoordförande Lars
Eklund klubbade av förhandlingarna och ett
informationspass tog vid. Kurt Hedman, ordfö-
rande i distriktets nomineringskommitté rappor-
terade om kommitténs arbete och deltagandet i
provvalet inför riksdags- och landstingsvalen (läs
mer om provvalet på sidan 14). En ny medlems-

värvningskampanj inleddes storstilat med tre
nyskrivna värvningssånger och hela sju nyvärv-
ningar tävlingens första dag (läs mer om medlems-
värvningskampanjen på sidan 15).

EFTER LUNCH SOM bestod av kycklinglasagne kunde
den som ville delta i guidad rundtur i musteriet
innan eftermiddagens program inleddes. Irene
Knopff från Centrum för tidiga insatser (CTI) i
Stockholm talade om ”Goda relationer - trygga
familjer”. Därpå följde Gudrid Hansen från Kisa
som med hjälp av dikt och vers kåserade både
humoristiskt och tänkvärt.

Hela höststämman avslutades med en konst-
auktion initierad av Lisbeth Forsberg, som också
skänkt de flesta konstverken. Några tavlor ropa-
des in under auktionist Tommy Senneheds led-
ning och gav ett extra tillskott till valfonden,
som distriktet tackar inroparna varmt för!

PER LARSSON
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Rapport
från valupptakt i Stockholm

Nästan hundra östgötar på valupptakt!
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Partipresidiet har fått nummerlappar och skor och är
klara för folderutdelning på Stockholms gator och torg..

Riksdagsledamot Sven Brus ger in-

formation till resenärerna i den ena

bussen från Östergötland.

Ovan: Partiledare Göran Hägglund i samspråk med
några kristdemokrater från Östergötland vid festen i
Rålambshovsparken (från vänster: Per Larsson,
Ann-Sofie Bergeling, Iréne Langvik, Doris Anders-
son). Till vänster: Östgötar på plats i Folkets Hus
inför valupptakten (från vänster: Miriam Ericsson,
Margaretha Ericsson, Jan-Willy Andersson, Yvonne
Andersson, Sven Brus och Johan Fälth).
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LÖRDAGEN DEN 17 SEPTEMBER  sam-
lades över 1000 kristdemokrater
i Stockholm för valupptakt pre-
cis ett år innan valdagen 2006.
Från Östergötland åkte två fulla
bussar med kristdemokrater,
sammanlagt närmare 100 per-
soner. I Stockholm bjöds på fart-
fylld valupptakt i Folkets Hus
med bl.a. Göran Hägglund och
Maria Larsson. Därefter följde
massiv folderutdelning på stan
och sedan avslutande fest i
Rålambshovsparken.
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Aktuellt
från riksdagspolitiken

ÅR 2005 NÄRMAR SIG  sitt slut. Åter är det tid för
reflektion av det som gjorts. Min målsätt-
ning var att fokusera kring värdegrunden
både inom politiken och i livet i övrigt.  I
politiken har jag fokuserat på barnets bästa.
I alla tider och samhällen har vuxengene-
rationens huvuduppgift varit att ombesörja
den unga generationen så den kan ta över
bygget av det goda samhället. Vi måste ta
vårt ansvar!  Jag har under året försökt att
analysera lagförslag utifrån just våra viktiga
värden och lyft nya förslag i överensstäm-
melse med dem. I artiklar och anföranden
av olika slag och  på olika ställen i landet
har just vår
värdegrund
lyfts fram. Och
vi måste fort-
sätta för att er-
övra männis-
kors intresse för
vår  politik.
Värdegrunden
är vårt unika bidrag i svensk politik.

Det är lätt att tala om att värna famil-
jen; ge tid för relationer och omsorg. Det är
inte lika lätt att leva upp till det. Tidsandan
tycks inte vilja ge det utrymmet. Men
mänsklig närhet behöver vi alla. Förhopp-
ningen för egen och andras del är att
advents- och juletid ska rymma gemenskap
och eftertanke tillsammans med de som står
oss nära; de vi behöver och som behöver
oss.

YVONNE ANDERSSON

MITT RIKSDAGSUTSKOTT HANTERAR  våra välfärdssys-
tem. Det handlar om trygghet för oss alla un-
der hela livet. Därtill har vi ansvar för asyl- och
invandringspolitiken. Mer än 400 miljarder
kronor spenderas på våra utgiftsområden, därav
på det laddade asylområdet ”bara” 7 miljarder.
Det är dock där som de stora debatterna stått.
Det är också här som de politiska skiljelinjerna
går ”på tvärs”. Här har jag närmare till
vänsterpartister än till moderater. Året har präg-
lats av starka känslor. Apatiska barn och am-
nesti för gömda flyktingar är frågor som berört
oss alla. Efter varje TV-sänd debatt kommer
starka reaktioner. Varma instämmanden men

också hårda ifråga-
sättanden. När vi
kristdemokrater
tydligt tagit ställ-
ning för att skydda
de apatiska barnen
och för en flykting-
amnesti har vi gjort
det utifrån vår

människosyn. Ett självklart val men definitivt
inga enkla frågor att hantera. Kan det vara rätt
att ge amnesti åt alla gömda flyktingar? Blir det
inte orättvist mot alla som följt myndigheter-
nas beslut?  Frågorna är berättigade för visst
innebär det ”risker” varje gång vi väljer att sätta
tilltro till någons berättelse. Men måste inte vår
människosyn föda mera av tilltro än misstro?
 Julens berättelse, som vi snart tar del av, hand-
lar också om flyktingskap och utsatthet. Låt den
få inspirera oss till fortsatt engagemang för de
minsta och svagaste. God Jul önskar jag er alla !

SVEN BRUS

Ett spännande år i riksdagen
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Aktuellt
från landstingsgruppen

LEVI ECKESKOG GRUPPLEDARE I LANDSTINGET

TILL SKILLNAD FRÅN  de olika politiska ismerna är
Kristdemokraterna ett värdeorienterat parti. Den
främsta pelaren som partiprogrammet vilar på är
den kristna människosynen. Den säger att varje
människa är unik och att alla människor har
samma absoluta och okränkbara värde. Trygg-
het, tillit och självbestämmande är viktiga vär-
den inte minst i hälso- och sjukvården.

I Kristdemokraternas partiprogram står att
vården ska inta en särställning vid fördelning av
samhällets resurser. Därför är det viktigt att vår
riksdagsgrupp återupptar kravet att vårdens an-
del av BNP ska öka till 10% som ett delmål.
Sverige har halkat efter övriga länder och det är
inte försvarbart. Vi ska ha effektivitet och kvali-
tet, men brist på resurser driver nuvarande
materialistiska regeringsparti till ransoneringarna
av medicinskt motiverad vård och behandling
som nu drar som en farsot över vårt land.

EN KONSEKVENS AV  Kristdemokraternas människo-
syn däremot är att vi likt den barmhärtige sama-
riten måste se den slagne vid sidan av vägen. Det
är de utsatta, de som inte själva kan eller orkar
höja rösten som Kristdemokraterna ska se och
föreslå åtgärder som gör deras liv lättare att leva.
I detta arbete får också den mest välbeställde en
viktig roll för att tillsammans med andra finna
gemenskap i utmaningen att skapa ett bättre
samhälle. Kristdemokraternas modell bygger på
samhällsgemenskap, en metod som skapar ett
varmare samhälle än de klasskampsfilosofier som
med sin satsning på motsättningar poppar upp
och skapar avstånd mellan medborgare i det som
borde vara ett gemensamt samhällsbygge.

Vi har nyligen haft landstingsfullmäktige där
Kristdemokraterna lade fram sitt förslag till fi-
nansplan, som främst var inriktad på att möta
utsatta gruppers behov. För Kristdemokraterna
får inte ett fyrkantigt ekonomiperspektiv stå i

vägen för att möta svårt sjuka människors behov.
Där fanns också ett skattehöjningsförslag som
blan annat gör att de nya cancermediciner som
kan minska risken för återfall för bröstcancer-
patienter kan användas och inte behöver ranso-
neras bort. Bromsmediciner ska ges till dem som
blir hjälpta av detta, inte bara inom cancerområdet
utan också reuma, demens och andra områden.
Medicinskt motiverad behandling ska ges och
inte ransoneras bort.

DEN STYRANDE MAJORITETEN  yvs över ett ekonomiskt
resultat som blivit bättre än väntat. Detta beror
på placeringar på börsen som gått bra i år. Men
det finns underliggande obalanser inom vården
som inger oro för framtiden. Vad händer om
börsen går ned. Blir det då nya stora ransone-
ringar av sjukvården i Östergötland? Kristdemo-
kraterna vill förebygga detta med sitt förslag. Det
negativa kapitalet kommer redan i år, trots att
majoritetsföreträdaren Paul Håkansson stått med
mössan i hand och tagit emot marknadens fruk-
ter på börsen, att vara nära miljardklassen för
landstinget.

Jag vill i detta sammanhang också varna för
dem som lättsinnigt för fram att konkurrens-
utsättning skulle tillföra nya snabba pengar till
vården. Det är en myt. Däremot behövs det olika
utförare men det viktigaste är att Kristdemo-
kraterna ser till att vi får så mycket vård och be-
handling som möjligt för insatta resurser, oavsett
om det är offentliga eller privata utförare. Det
måste vara människovärdet som står i centrum.

Kristdemokraterna - politiskt nödvändigt



Aktuellt
från nomineringskommittén

Provval till riksdag och landsting klart!

Riksdagen
1 Yvonne Andersson: 355 kryss (252 ringar)
2 Levi Eckeskog: 254 (19)
3 Christina Halldorf: 254 (6)
4 Ann-Sofie Bergeling: 228 (37)
5 Margaretha Ericsson: 223 (12)
6 Anders Eksmo: 207 (10)
7 Nils-Ingvar Graan: 192 (4)
8 Erik-Olof Backlund: 190 (7)
9 Lena Käcker Johansson: 183 (4)
10 Patrick Vigren: 176 (7)
11 Iréne Langvik: 161 (5)
12 Lars Eklund: 150 (6)
13 Björn Karlsson: 131 (1)
14 Lisbeth Eckeskog: 130 (0)
15 Kalle Sandell: 129 (1)
16 Per Larsson: 109 (0)
17 Tobias Jansson: 102 (1)
18 Marie Johansson: 101 (1)
19 Niklas Alskog: 94 (2)
20 Miriam Ericsson: 90 (1)

Landstinget
1 Levi Eckeskog: 322 kryss (119 ringar)
2 Sven Brus: 288 (103)
3 Nils-Ingvar Graan: 209 (15)
4 Lena Käcker Johansson: 206 (19)
5 Sam Hellgren: 185 (4)
6 Iréne Langvik: 169 (16)
7 Lisbeth Eckeskog: 167 (4)
8 Lars Eklund: 162 (17)
9 Tommy Sennehed: 155 (5)
10 Berit K-Lehnér: 144 (8)
11 Caroline Berggren: 144 (3)
12 Gunilla Axén: 121 (3)
13 Solveig Danielsson: 117 (7)
14 Ronny Fransson: 113 (2)
15 Karin Starkhammar: 105 (3)
16 Kalle Sandell: 103 (2)
17 Niklas Alskog: 98 (6)
18 Noomi Nilsson: 97 (4)
19 Percy Odell: 94 (3)
20 Per Larsson: 93 (2)

NEDAN PRESENTERAS RESULTATET  av provvalet till riksdag och landsting för Kristdemokraterna i Öster-
götland. För båda provvalen presenteras enbart de tjugo mest kryssade kandidaterna. Betydligt fler
personer fanns med i båda provvalen. Provvalet är sedan bara ett av flera instrument för nominerings-
kommittén i hopsättandet av valsedlar till valet 2006. En hög placering i provvalet behöver alltså inte
automatiskt innebära en placering högt upp på valsedeln, och vice versa.

Några rader frånYvonneAndersson
Det är med stor tacksamhet jag har tagit del av provvalsresultatet.
Jag har inte själv vågat vara övertygad om hur det skulle gå och
med ödmjukhet vill jag tacka er alla som på detta sätt visat mig
förtroende. Det är en speciell känsla att prövas och granskas
vart fjärde år.Att få veta om jag fullgjort mitt uppdrag till belåten-
het och förvaltat förtroendet som medlemmarna givit mig. Det
värmde när jag fick veta röstsiffrorna. Kanske ska jag återigen få
satsa på en kraftfull valrörelse där positionerna för
kristdemokratin ska flyttas fram och väljarna övertygas om den
bästa politiken?
Den innevarande perioden ha�r varit tuff. Många har

omtänksamt frågat om �det där med hoten�. Det hela började i
valrörelsen 2002 i samband med ett torgmöte i Åtvidaberg. En
för mig okänd och aggressiv person antastade mig och Sven
Brus hjälpte mig att komma från platsen. Därefter började en
person ringa upprepade gånger. Jag behöll det för mig själv, ville
inte oroa min omgivning. Det är väl något man får stå ut med,
tänkte jag. Samtalen tilltog i styrka och en fredagseftermiddag var
hoten rena dödshot och jag bad då Jan-Willy,min man, att spåra
samtalet. Han rådde mig att ta kontakt med riksdagsgruppledaren
Stefan Attefall. Hoten var ju direkt knutna till mitt politiska ar-
bete. Stefan hänvisade mig omgående till säkerhetschefen som i
sin tur anlitade säkerhetspolisen.
Mannen kunde snart identifieras och visade sig vara den

som attackerat mig i Åtvidaberg. Han kallades till förhör och
dömdes omgående till besöksförbud. Han dömdes sedan i
Linköpings tingsrätt, skyldig till hot och trakasserier, men över-
klagade domen. Ny rättegång sattes ut till den 16 november i
Göta Hovrätt. Hela denna tid har jag fått skydd av polisen då man
bedömt att mitt liv varit i fara. Jag är tacksam för allt detta stöd
men det har kostat mycket av min frihet. Mannen som hotar är
fortfarande periodvis i aktion och har nyligen befunnit sig utan-
för Riksdagen. När tryggheten inte finns utanför då måste man
känna den inuti. I denna situation är värmande ord och vänskap-
liga handslag ovärderliga.Tack till alla er som visat detta!
Det onda ska aldrig få segra över det goda.Vi ska tillsam-

mans vara röster för ett gott samhälle där alla får sin plats och
där de som är i behov av hjälp får det i tid. De grundläggande
värden som kristdemokraterna lyfter är värden som jag vill
kämpa vidare för. Den äldre generationen och yngre generatio-
ner, alla vill vi leva i ett samhälle där vi respekteras och där det
goda har makt över ondskan. Förtroendet i provvalet ger mig
ytterligare en sporre att få vara med och lyfta vår röst under
ännu en valrörelse och mandatperiod.

Yvonne Andersson



Värva fram till valet
Medlemsvärvningskampanj 2005-2006

Start Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 19 november 20059 november 20059 november 20059 november 20059 november 2005

Final VVVVValdagen 1aldagen 1aldagen 1aldagen 1aldagen 17 september 20067 september 20067 september 20067 september 20067 september 2006
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Talong för ny medlemny medlemny medlemny medlemny medlem

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

[Personnummer]

[Telefon]

[Mobiltelefon]

[Värvarens namn] [Värvares telefon]

Lämna talongen till distriktskansliet på
Drottninggatan 24 i Linköping, faxa till
013-10 11 06 eller skicka e-post till
ostergotland@kristdemokraterna.se



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

LÄSTE TIDNINGEN SJUKHUSLÄKAREN  nummer 3, 2005. Där redogjordes för
konsekvenserna av omstruktureringen av vården i Östergötland.  Rubrik
på förstasidan var: Det nya resandefolket. I de olika avsnitten i tidningen
berättades om hur patienter och läkare får resa mellan lasaretten i länet och
hur tokigt detta blivit ur vårdsynpunkt.

Den opererande läkaren träffar inte patienten efter operationen utan
efterbesök får ske hos annan läkare. Därmed får inte den opererande läka-
ren den erfarenhet av uppföljningen som kan utveckla dennes kompe-
tens. Dessutom blir arbetet ensidigt och ur utbildningssynpunkt funkar
inte sådana enheter bra då man inte ser helheten utan enbart den begrän-
sade del man specialiserat sig på.

Operations”fabriker” var en definition som användes i Sjukhusläkaren
och man menar att exempelvis ortopediska operationer borde ske på alla
tre lasaretten i Östergötland kombinerat med en akut för medicin och
kirurgi.

Jag delar den uppfattningen och ingen har heller kunnat visa att den
reseröra som skapats gett lägre kostnader. Däremot visar det sig att restiden
som läkarna har mellan lasaretten motsvarar en läkartjänst. Tid som kanske
kunde använts bättre...?

SÅ NÅGRA ORD OM  tandvårdstaxan. Många väntar i det längsta att laga sina
tänder för att det kostar så mycket. Detta gäller naturligtvis inte de med
tjock plånbok utan de som knappt får det att gå ihop månad för månad
och det måste väl vara de senare som ligger Kristdemokraterna varmast om
hjärtat.

Tandvården i länet går med 20 miljoner i överskott och då vore det väl
läge att lätta lite på trycket. Det kan väl ändå inte vara rimligt att landstinget
ska använda den som har problem med tänderna som mjölkko?

NISSE GRAAN  BORENSBERG

Resande läkare och tandvård


