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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER!  Nu gäller det! Valdagen närmar sig med stormsteg
och vi behöver förbereda oss på vad som komma skall. Jag hävdar med en
dåres envishet att en bra verksamhet byggs inifrån. Det betyder att varje
lokalavdelning ska arbeta utifrån sina förutsättningar och i den vardag
där man finns. Jag hoppas samtidigt att ni känner stöd från distriktet i det
lokala arbetet. Vi är ju faktiskt till för er. Det finns inga universalmedel i
politiken utan det bästa resultatet nås med ett lokalt engagemang där alla
inbjuds att vara delaktiga, känner att de behövs och blir lyssnade till!
Detta gäller oavsett kommunstorlek och medlemsantal.

Lika högt i tak som vi ska ha det i våra möteslokaler ska vi ha det på
gator och torg där vi samtalar med medborgarna! Vi ska lyssna med
ödmjukhet och intresse och inte gå i försvar. Det medborgarna ska känna
är att vi har en fast grund att stå på vad vi än diskuterar. Det handlar om
alla människors lika värde, ofullkomlighetstanken, subsidiaritetsprincipen,

personalismen och förvaltarskapstanken. Glöm aldrig bort att
vårt principprogram möttes med lovord på de stora
tidningarnas ledarsidor när det presenterades. Man
såg ideologin, någonting som ofta lyser med sin från-
varo i andra partiers ageranden och uttalanden!

VID VÅRSTÄMMAN ska vi peppa varandra ytterligare och
vi ska få en god portion av ideologi och dagsaktuell
politik presenterad av våra främsta företrädare i riks-
dag, län och landsting.

Vi bygger inifrån och nu tar vi hjälp av våra
egna förmågor i Östergötland!  Du är välkommen,

just du behövs och tillsammans är vi starka!
Er ordförande – som är stolt över

att vara Kristdemokrat och att få leda
vårt härliga gäng!

ANN-SOFIE BERGELING
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Listigt...
DET ÄR MYCKET LISTOR just nu. I morgon-
tidningen ser man snart sagt dagligen notiser
om fastställda kommun-, landstings- och
riksdagslistor för de olika partierna. Kristdemo-
kraterna i Östergötland har snart listat färdigt.
Riksdags- och landstingslistorna fastställdes vid
nomineringsstämma 21 januari och finns pre-
senterade på sidan 6 i detta nummer av Öster-
gyllen. Även de olika kommunlistorna börjar
bli färdiga. Många lokalavdelningar klubbade
sina listor vid årsmöten i februari och innan
mars månad är slut ska alla listor vara klara. När
vi nu kan sluta att bekymra oss över vem som
ska stå var, när och hur, utan har färdiga listor
i våra händer, är det bara att börja jobba! Alla
vi som fått förtroendet att vara kandidater (och
alla andra kristdemokrater) måste nu ut och
sprida budskapet om vår politik till alla östgö-
tar. Fram med partytält och foldrar!

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

Östgötsk kandidatutbildning inför valet
Inför valet i september anordnar Kristdemokra-
terna i Östergötland kandidatubildning för alla
kandidater på länets kommun-, landstings-, och
riksdagslistor. Det första tillfället har redan pas-
serat, men de tre återstående är självklart öppna
för alla intresserade! Tisdag 28 mars , tisdag 18

april , och lördag 29 april  återstår. Läs mer om
kandidatubildningen på sidan 10.

Vårstämma i Vadstena
Lördag 18 mars kl 09.30 kallar Kristdemokra-
terna i Östergötland till vårstämma i Kungssalen,
Vadstena Folkhögskola på Birgittaområdet i Vad-
stena! Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar
blir det valupptakt med förstanamnen på riks-
dags- och landstingsllistorna; Yvonne Andersson,
Lars Eklund, Sven Brus, Levi Eckeskog, Lena
Käcker Johansson och Nils-Ingvar Graan. Är du
intresserad av att delta i stämman, anmäl dig till
ombudsman Laila Freiman, tfn 013-10 16 20,
e-post: ostergotland@kristemokraterna.se

Regional kandidatutbildning i Jönköping
Lördag 8 april 2006  anordnar Kristdemokrater-
nas riksorganisation regionala kandidatubildnin-
gar på sju platser runt om i landet. För Östergöt-
lands del ligger utbildningen i Jönköping bra
till. Där medverkar förste vice partiordförande
Maria Larsson, tidningen Kristdemokratens chef-
redaktör Henrik Ehrenberg, landstingsstyrelsens
ordförande i Kalmar län Anders Andersson och
Marie Litholm, Kristdemokraterns utbildnings-

sekreterare. Anmäl dig före 24 mars på webben
www.kristdemokraterna.se/kandidatutbildning

Cafékvällar i Linköpings stadshus
Linköpings lokalavdelning anordnar inför valet
fyra cafékvällar i Stadshuset, Linköping. Den
första har redan gått av stapeln när du läser detta,
men tre intressanta tillfällen återstår. Tisdag 4

april  är temat miljö med Nina Ekelund,
partistyrelseledamot och miljöprojektledare. Tors-
dag 11 maj blir det seniorfrågor med Barbro
Beck-Friis, professor i geriatrik och Birgitta An-
dersson, musiktereapeut. Onsdag 23 augusti

väntar utfrågning av toppkandidater i de tre va-
len.

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 utkik efter mer information under våren!

Studieresa till Oskarshamn
Lördag 6 maj 2006  anordar Kristdemokraterna
och Framtidsbildarna i Östergötland en studie-
resa till Svensk Kärnbränslehantering i Oskars-
hamn. Det blir presentation av Clab och Äspö-
laboratoriet med bl.a. en busstur ned i berget till
420 meters djup.

Datorutbildning för nybörjare!
Hör du till dem som känner sig stå utanför dator-
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 18 mars  kl 09.30-16.00
Distriktets vårstämma i Vadstena. Läs mer här
intill.

Tisdag 28 mars  kl 18.00
Östgötsk kandidatutbildning, del 2. Ekonomi.
Läs mer här intill.

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
Östgötsk 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!

Lördag 6 maj kl 07.45-18.30
Studiresa till Oskarshamn med presentation av
Svensk Kärnbränslehantering, Clab och Äspö-
laboratoriet. Läs mer här intill.

Onsdag 14 juni kl 19.00
Träff med rikstingsombud från Östergötland
inför årets riksting.

Torsdag 29 juni-Lördag 1 juli
Kristdemokraternas riksting i Göteborg.

www.e.kristdemokrat.se

samhället? Har du aldrig haft en chans att lära
dig använda Internet? I så fall erbjuds du ett
tillfälle att ta ett nytt och viktigt steg i livet!

Den ideellt verkande datorföreningen
MacLin erbjuder introduktionskurs i dator-
användning, inriktad framför allt på seniorer som
aldrig “rört en dator”. Villkoren är: Dagtid, högst
6 samtidiga deltagare, lugn takt och individuell
handledning i föreningens egen kurslokal i Lin-
köping. Kostnad 1200 kr, och efter kursen får
du behålla kursdatorn!

Anmäl dig till Kristdemokraternas distrikts-
kansli, tfn 013-101620, eller till Torbjörn
Lindelöf, 013-121030. Kurstider kommer vi
överens om.

Aktullet från Seniorförbundet
Seniorförbundet avhåller, när detta skrivs, inom
bara några timmar sitt årsmöte. Utan att föregå
”framtida” beslut finns det sannolikt anledning
att lyckönska oss alla till att få verka med en full-
talig styrelse, med allt vad det kan innebära. Tills
dess kan vi meddela att programmet fortsätter
med månatliga måndagsträffar.

Närmast 27 mars  då vi får ägna oss åt en
nostalgisk tillbakablick i bild och ord. 24 april

har Yvonne Andersson lovat att informera oss
om vad valåret innebär för regeringens och riks-
dagens inställning till äldrepolitiken. Å andra si-
dan brukar Yvonne ofta kunna överraska oss med
mer än vad vi bett henne om! Måndag 29 maj

räknar vi med att få göra ett besök vid ett ekolo-
giskt jordbruk i Norrköpingstrakten, där ladu-
gård och mjölkning sköts med robotar. Vi åker i
egna bilar över ägorna och gör ett antal stopp där
vi får information. Kaffekorg på ett berg vid
Bråviken med en underbar utsikt före hemre-
san. Vädret har lovat att hålla sig vackert!

Tid och plats: Normalt träffas vi klockan
14.00 på Kristdemokraterans distriktskansli med
ingång från Drottninggatan 24. Ytterligare in-
formation: Torbjörn Lindelöf. tfn 013-121030.
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Vinnande listor antagna av stämma!

På Kristdemokraternas nomeringsstämma i Missionskyrkan i Linköping 21 januari 2006 antogs inte bara
listor till landstings- och riksdagsval. Det bjöds också på sång- och musikunderhållning av John Fälth, Ydre.
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Med ny toppkvartett på riksdagslistan och en
god blandning av erfarna ocn nya kandidater
på samtliga landstingslistor klubbade Kristde-
mokraterna i Östergötland för valframgång
vid nomeringsstämma i Linköping lördag 21
januari 2006.

Ungefär 80 ombud, ersättare och övriga stämmo-
deltagare lyckades trotsa de stora snömängder
som fallit under natten till stämmodagen, och ta
sig till Missionskyrkans konferensanläggning i
Linköping, där 2006 års nomineringsstämma
avhölls. På förmiddagen bjöds informationer och
pålysningar och gavs tillfälle för de föreslagna
toppkandidaterna att ge en kort glimt av sina
hjärtefrågor.

Efter en välsmakande lunch drog så stämmo-
förhandlingarna igång på allvar. Lars Eklund
valdes till ordförande för stämman och lyckades
efter många inlägg, voteringar och beslut klubba
av stämman inom utsatt sluttid!

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG  antogs med några
smärre förändringar på landstingslistorna och den

något större förändringen på riksdagslistan att
Levi Eckeskog flyttades upp på andra plats före
föreslagna tvåan Ann-Sofie Bergeling, som istäl-
let blev trea. Nomineringsstämman gav också
distriktsstyrelsen möjlighet att i samråd med
nomineringskommittén göra ändringar från plats
6 och nedåt på landstingslistorna vid behov. (De
slutgiltiga förslagen presenteras på sidoran 7 och
8 i detta nummer av Östergyllen).

UTÖVER FASTSTÄLLANDE av listor bjöd stämman
också på sång- och musikunderhållning av Jo-
han Fälth, Ydre, lotterier, kaffe, antagande av valp-
lan för Kristdemokraterna i Östergötland samt
god gemenskap.

Kristdemokraternas fastställda listor vållade
intresse i östgötska medier och resulterade i artik-
lar och inslag i Östgöta Correspondenten, Norr-
köpings Tidningar, Linköpings Tidning/Kinda-
Posten, Extra Östergötland, Kristdemokraten
samt i Radio Östergötland.

PER LARSSON
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Hur var nomineringsstämman?

- Jo tack, den var minst sagt intressant. För det
första har jag väl aldrig nånsin sett ett listförslag
med ett par ’sociala tvillingar’ i toppen. Nu
förslog nomineringskommittén att två kvin-
nor, lika gamla, med samma yrkesbakgrund, från
samma universitetsinstitution och från samma
kommun, skulle få platserna 1 och 2 på riksdags-
listan. Hur nomineringskommitén fått detta
till är för mig en gåta!

 Men var de inte väl kvalificerade?

- Det är inte det som det handlar om. För mig
var det självklart att någon av topplatserna
skulle innehas av en man med minst lika goda
meriter, särskilt som vi har en sådan i Levi
Eckeskog, som dessutom fick näst flest röster i
provvalet. Jag är i och för sig ingen fanatiker då
det gäller s.k.saxning kvinnor/män på listor,
men i det här läget ville jag reagera genom att
formellt föreslå Levi på en av de två topp-plat-
serna.

Och det blev ju så?

- Ja, Levi kom på andra plats, och det gläder
mig att denne genuine kristdemokrat, med så

Hur var stämman?

enastående partimeriter, sitt vinnande sätt och
grundmurade sinne för fair play nu har chans
att förgylla riksdagsarbetet. Han brinner för
”de små och de många”, som Birger Ekstedt
formulerade det, när partiet bildades.

Något annat från stämman?

- Ja, ordföranden hade ju ingen drömsits. Att
ordna en rimlig propositionsordning när tre
kandidater tävlar om två platser kan vara en
mara. Men Lars Eklund är nu ingen duvunge,
så han fick det till, även om han s.a.s. sköt från
höften. Nu får vi sätta full fart med valarbetet,
med att få in åtminstone Yvonne och Levi i
parlamentet, helst flera.

Erik-Olof Backlund, en av stämmodeltagarna.

Östergyllen har frågat en verklig partiveteran, E O
Backlund, som varit med sen partiets begynnelse
och därför upplevt många stämmor, med varie-
rande grad av dramatik, om hur han upplevde
nomineringsstämman.
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Landstingslista
Valkrets 2
1 Sven Brus, Norrköping
2Noomi Nilsson, Norrköping
3 Gunilla Axén, Norrköping
4 Ebbe Ericsson, Åby
5 AnelmaTukiainen, Norrköping
6 Levi Eckeskog, Boxholm
7 Per-Gunnar Gunarsson,Vikbolandet
8 Elisabet Nison, Norrköping
9 Kjell-Åke Rönnberg, Lindö
10Mikael Bengtsson,Vikbolandet
11 Nils-Ingvar Graan, Borensberg
12 Lena Käcker Johansson, Rimforsa
13 Iréne Langvik, Skänninge
14 Lars Eklund,Askeby
15 Göran Karlsson, Norrköping
16 Ingrid Haméus, Norrköping
17 Mårten Hansson, Norrköping
18 Sam Hellgren, Söderköping
19 Lott-Marie Mählqvist, Norrköping
20 Monika Aronsson, Norrköping
21 Ingvar Hansson, Norrköping
22 Margaretha Ericsson, Norrköping

Landstingslista
Valkrets 3
1 Lena Käcker Johansson, Rimforsa
2 Sam Hellgren, Söderköping
3 Solveig Danielson, Kisa
4 Ebbe Lundgren, Åtvidaberg
5 Kalle Sandell, Kisa
6 Levi Eckeskog, Boxholm
7 Sven Brus, Norrköping
8 Bengt Svensson, Ringarum
9 Sofia Bortkiewicz, Åtvidaberg
10 Marita ForsmanAndersson,Kisa
11 Nils-Ingvar Graan, Borensberg
12 Iréne Langvik, Skänninge
13 Lars Eklund,Askeby
14 Matilda Ek, Gusum
15 Stefan Hellman, Ringarum
16 Eva Forselius, Söderköping
17 PerAdolfsson,Rimforsa
18 KickiWesterdahl,Kisa

Landstingslista
Valkrets 4
1 Levi Eceskog, Boxholm
2 Iréne Langvik, Skänninge
3Magnus Oscarsson, Ödeshög
4 Lisbeth Eckeskog, Boxholm
5 Jennysofia Gustafsson, Österbymo
6 Sven Brus, Norrköping
7 Susanne Kjellquist,Vadstena
8 Karin Starkhammar, Mantorp
9 Tommy Engback, Mjölby
10Therese Gustafsson,Mjölby
11 Nils-Ingvar Graan, Borensberg
12 Lena Käcker Johansson, Rimforsa
13 Lars Eklund,Askby
14 JoakimGustavsson, Ödeshög
15 MadeléneAntmar,Mjölby
16 Anna Lundgren, Boxholm
17 Stephan Lindberg, Mjölby
18 Evert Andersson, Boxholm

Landstingslista
Valkrets 5
1 Nils-Ingvar Graan, Borensberg
2 JessikaAntebrink,Motala
3 BörjeWåhleman,Hällestad
4 Ronny Fransson, Motala
5 Candelaria Zetterfeldt, Finspång
6 Levi Eckeskog, Boxholm
7 Sven Brus, Finspång
8 Martina Axene, Motala
9 Lars-Johan Sunnerberg, Motala
10Anette Hjort-Svensson,Tjällmo
11 Lena Käcker Johansson, Rimforsa
12 Iréne Langvik, Skänninge
13 Lars Eklund,Askeby
14 Linda Petri,Tjällmo
15 Peter Birgersson, Motala
16 RaendieAndersson,Tjällmo

Landstingslista
Valkrets 1
1 Lars Eklund,Askeby
2 Iréne Langvik, Skänninge
3 Berit K-Lehnér, Sturefors
4Tommy Sennehed, Linghem
5 Lillemor Gustafsson, Linköping
6 Levi Eckeskog, Boxholm
7 Sven Brus, Norrköping
8 Percy Odell, Linköping
9 Per Larsson, Linköping
10 Frida Lindkvist, Linköping
11 Nils-Ingvar Graan, Borensberg
12 Lena Käcker Johansson, Rimforsa
13 Caroline Berggren, Ekängen
14 Stefan Redéen, Linköping
15Ann-Mary Odell, Linköping
16NiklasAlskog,Sturefors
17Marie Nyampame, Linköping
18Anders Svensson, Linköping
19 Gudrun Eklund,Askeby
20 JohannesAxelsson, Linköping
21Torbjörn Lindelöf, Linköping
22Marita Forsman-Andersson, Kisa
23 PerAdolfsson,Rimforsa
24 Karin Starkhammar, Mantorp
25 Ronny Fransson, Fornåsa
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Rapport
från Kommun- och landstingsdagar

Rekordmånga kristdemokrater samlades i
Stockholm för kommun- och landstingsdagar
sista helgen i januari. Från Östergötland fär-
dades drygt 50 kommun- och landstingspoli-
tiker för två dagar av seminarier, föredrag,
spännande möten och stor fest i Blå hallen!

Som sig bör ett valår var årets kommun- och
landstingsdagar förlagda till landets huvudstad
med närhet till media och till en stor potientiell
torgmötespublik på Sergels torg. Över 1 300
kristdemokrater från norr till söder hade samlats
i Folkets Hus för att kl 10.00 på fredags-
förmiddagen lyssna till partiordförande Göran
Hägglund. Estraden kom senare under de två
dagarna också att tas i bruk av Christina Doctare,
Maria Larsson, Alf Svensson och en teatergrupp
som spelade tänkvärt drama på temat ”Vem vill
bli gammal?”.

Fredagen innehöll också tre seminariepass
med en stor bredd av ämnen och inriktningar.
Mycket kunskap förmedlades och idéer utbyttes
om de tre profilfrågorna familjepolitik, äldre-
politik, och näringslivspolitk, men också prak-
tiska tips kring retorik, argumentation och vall-
edarens viktiga uppgifter under valrörelsen.

PÅ FREDAGSKVÄLLEN VÄNTADE  sedan Kristdemokra-
ternas eget svar på den årliga nobelfesten! I en till

brädden fylld Blå hallen i Stockholms stadshus
bjöds rekordantalet 1 000 kristdemokrater på
buffé, gemenskap och underhållning av 80-ta-
lets stora schlagerfavoriter Herreys. Två porträtt
föreställande Kristdemokraternas två tidigare
partiledare Birger Ekstedt och Alf Svensson
avtäcktes och utmärkelsen ”Årets kristdemokrat”
delades ut till Bengt Germundsson, kommun-
styrelsens ordförande i Markaryd.

Kvällen, på väg in i natten, avslutades sedan
med dans i Gyllene salen i stadshuset till Ric-
hard Herrey med band. Gamla slagdängor hag-
lade tätt!

LÖRDAGEN BJÖD SOM  sagt på fler sittningar i ple-
num med teater, Alf Svensson, Christina Doctare
och Maria Larsson. Även Kristdemokraternas
gruppledare i Stockholm, Ewa Samuelsson, ta-
lade liksom landstingspolitiska rådets ordförande
tillika landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar
län Anders Andersson, som bedyrade att Kristde-
mokraterna skulle klara 14,4 procent i valet 2006!
Som avslutning av dagarna i Stockholm fick en
delegation kristdemokrater från Linköping möj-
lighet att med LHC-lejon, linköpingsfana och
skrikiga orange linköpingströjor hälsa välkom-
men till 2007 års kommun- och landstingsdagar
i Linköping!

PER LARSSON

Till vänster: Berit K-Lehnér, Margaretha
Ericsson och Yvonne Svalin trivs i Blå Hal-
len. Ovan: Gunilla Axén, Levi Eckeskog,
Lars Malmbjörk och Tommy Sennehed lå-
ter sig väl smaka av buffén i Stadshuset.
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Aktuellt
från gruppledaren i landstinget

NU NÄR LISTORNA  till riksdag och landsting fast-
ställts vill jag passa på och rikta ett varmt tack för
det stöd som jag fått av medlemmarna i prov-
valet. Att tillhöra en av de minsta lokalavdelninga-
rna och ändå vinna provvalet i samtliga lands-
tingsvalkretsar är en uppmuntran som känns
oerhört fint. Det politiska vardagsarbetet är ib-
land både slitsamt och ensamt där de politiska
motståndarna ibland använder sina arsenaler för
att försöka förpassa oss till marginalerna. Jag vill
också tacka för alla uppmuntrande ord som både
nu och då kommer från både de egna leden men
också utanför. Viktigt är samling inåt för slag-
kraft utåt.

Våra politiska förtroendeuppdrag ges för
mandatperioder. Efter varje val gäller det att till-
sammans göra bedömningar och demokratiskt
besluta om hur vi ska forma fungerande arbets-
lag i politiken. Vi har alla både fördelar och nack-
delar. Och vi ska granskas och tillsammans hjäl-
pas åt med att förbättras. Nomineringskommitt-
ens förslag att trots provvals-resultatet sätta mitt
namn först på endast en av listorna och till och

med sist på en annan överraskade mig. Det får
jag ta till mig och se som ett resultat av deras
värdering av mitt arbete som gruppledare. Deras
uppgift är att lägga förslag som de tror kan ge
partiet framgång. Utvär-dering bör vi göra i alla
kommuner. Hur formar vi det bästa laget och
vem är bäst som lagledare?

KOMMITTENS BAKLÄXA  när det gäller riksdagsvalet
är inte lika dramatisk. Att jag flyttades till andra
plats får jag ta som en uppmuntran till att satsa
vidare på rikspolitiken. Östergötland har en så-
dan befolkningssammansättning att vi som
kristdemokrater bör ligga högre i valresultat än
riksgenomsnittet. Vi låg också 1,5 % högre i
kommunvalet, i landstingsvalet låg vi 1,6 %
högre, i riksdagsvalet låg vi bara 1,1 % högre än
riksgenomsnittet vid valet 2002.  Här finns till-
fälle till utvärdering och stora utmaningar.

Att ransonera bort medicinskt motiverad
medicinering och behandling i Östergötland bör
bli föremål för granskning i riksdagen. Vår män-
niskosyn ger oss också ett särskilt ansvar för att

Ett personligt tack till dig som medlem

Du inbjuds till östgötsk

Kandidatutbildning
Tisdag 28 mars 2006
Tid: 18.00-20.30
Plats: Sessionssalen, Landstingshuset
Ämne: Ekonomi
Medverkande: Levi Eckeskog, Sven Brus,
Margaretha Ericsson
Servering: Frukt, vatten och godis.
Kostnad: 50 kr

2 Tisdag 18 april 2006
Tid: 18.00-20.30
Plats: Sessionssalen, Landstingshuset
Ämne:Media
Medverkande: Representanter från media
Servering: Smörgåstårta och kaffe.
Kostnad: 50 kr

3

[Utbildningstillfälle nr 1, hölls redan 7 mars]
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LEVI ECKESKOG

arbeta för utsatta medmänniskor. Då tänker jag
framför allt på barnen, våra äldre och svårt sjuka.
Om vi lyckas med att omsätta våra värderingar i
en tydlig politik som medborgarna uppfattar har
Kristdemokraterna framtiden för sig. Det är i
detta långsiktiga hantverk som vi tillsammans
ska lägga ner vår energi.

VALEN ÄR EN VIKTIG  avstämning av hur vi lyckats
omsätta våra värderingar och visa att de är nöd-
vändiga för ett gott samhälle. Men Kristdemokra-
ternas arbete är långsiktigt och därför är det lo-
kala ledarskapet i lokalavdelningarna av alldeles
avgörande betydelse. Det är inte makt för egen
skull som vi eftersträvar. Nej störst är den som
tjänar. Du som enskild medlem är partiets vikti-
gaste enhet, det stöd som vi aktiva måste ha att
luta oss mot.

För min del har jag för närvarande förmånen
att ha ett 60-procentigt uppdrag i landstinget.
Vårt samhälle är uppbyggt kring inkomstbort-
fallsprincipen, en osolidarisk princip, vi får laga
efter den. Hos oss finns inga fallskärmar men vi

hittar vägar framåt ändå. Jag har därför växlat
upp en del andra aktiviteter. Hur valet än går har
jag därmed en bas att stå på.

INFÖR VALET KOMMER  jag att fokusera på mina poli-
tiska uppdrag. Att därvid ha en inriktning mot
rikspolitiken är särskilt viktigt och spännande.
Kristdemokraterna har inte gått ut i politiken för
att enskilda karriärklättrare ska smida sina egois-
tiska planer i slutna rum. Nej, uppdraget är att
långsiktigt bygga ett varmt samhälle där alla får
plats. Våra opinionssiffror idag räcker inte till två
riksdagsmandat. Framgångsvalet 1998 hade vi
ännu lägre siffror under våren. Nu är vår gemen-
samma uppgift att begära väljarnas stöd för ett
samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen läm-
nas efter.

GRUPPLEDARE I LANDSTINGET

Lördag 29 april 2006
Tid: 09.30-16.00
Plats: Linköping [lokal meddelas senare]
Ämne:Argumentation
Medverkande: Dan Ericsson, Represen-
tant från media
Servering: Förmiddagskaffe, lunch,
eftermiddagskaffe
Kostnad: 200 kr

4

Anmäl dig!
Ring ombudsman Laila Freiman, tfn
013-10 16 20 eller 0703-18 33 83.

Faxa distriktskansliet 013-10 11 06.

Skicka e-post till
ostergotland@kristdemokraterna.se

www.e.kristdemokrat.se
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Aktuellt
från riksdagspolitiken

VISA FÖRTROENDE! Det finns så många förmå-
gor i samhället som inte kommer till sin
rätt. Detta eftersom det tycks finnas sys-
tem som gör att enbart vissa får komma
fram. Vi talar om en skola där alla ska kunna
utvecklas efter sina förutsättningar. Men
hur är det egentligen med skolan? I själva
verket har den blivit en  sorteringsplats. Sko-
lan stödjer teoretiskt begåvade elever och
de med praktisk begåvning räknas mindre.
Regeringen har ett mål, 50% av
gymnasieeleverna ska börja på universitet
eller högskola före 25 års ålder. Men för
elever med praktisk begåvning, de övriga
50%, finns inget mål! Detta vänder vi oss
starkt emot. Vi vill starta en yrkeshögskola,
för att deras förmåga ska tas till vara. Alla
ska komma till sin rätt i ett
kristdemokratiskt samhälle!

En del företag har idéer säkra nog för
att de ska bli erbjudna riskkapital. De har
chansen att lyckas. Men om företag då går
i konkurs får de sällan nytt riskkapital; för-
troendet anses förbrukat.

TSUNAMIKATASTROFENS KONSEKVENSER  innebar
att makthavare som inte klarat att leva upp
till sitt förtroende har ifrågasatts. Därför
genomförde riksdagens granskningsorgan,
konstitutionsutskottet, utfrågningar av de
ansvariga.

Att missbruka ett förtroende måste
kosta i form av att förtroendet tas ifrån den
som misskött sig. Och omvänt måste det
löna sig för den som skött sig. Problemet är
att alltför många aldrig får förtroende nog
att komma vidare. Pålitliga och kompetenta

Visa förtroende!
människor som ar-
betar med sina
uppdrag, hålls till-
baka. Vi måste ge
fler människor för-
troende, d v s vi
måste ge det till
dem som förtjänar
det! Vi måste ge människor som är trogna sina
uppdrag möjligheten att gå vidare.

Själv har jag stått sida vid sida med blyga
ungdomar eller äldre som genom att lyckas med
ett uppdrag blomstrat och stimulerats att gå vi-
dare. Men jag har tyvärr också erfarit att vissa
inte klarar ett förtroende. Då måste de få visa
prov på att de är förtroende värda innan man
kan satsa igen.

VI SKULLE BEHÖVA TÄNKA  i riskkapital också när det
gäller förtroende. När vi bedömer människor
handlar det inte om hur hon är i det aktuella
ögonblicket, utan vad hon kan utvecklas till
under de förhållanden som vi kan erbjuda.

Om vi menar allvar med att vi ska ha ett
samhälle där alla får utvecklas efter sina förut-
sättningar och ingen lämnas efter då måste vi
generöst erbjuda förtroende till dem som kan
bära det! Gör vi så kommer många fler att
blomstra, samtidigt som de som ägnar sig åt svek
kan ändra på sig. Det ska löna sig att visa att man
kan hålla förtroenden och därmed också ett för-
troendeuppdrag.

YVONNE ANDERSSON
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- VEM SKA RÖSTA PÅ  Kristdemokraterna? Frågan ställ-
des av en ledarskribent i Östergötland för några
veckor sedan. Utgångspunkten var ett resone-
mang om behovet av ett ”moralhögerparti” i
svensk politik. Som så ofta försökte skribenten
klistra den här etiketten på vårt parti. Moralism
klingar negativt i de flestas öron och ingen av oss
vill uppfattas som en moralist. I den mån någon
ser oss som ”moralhöger” har vi misslyckats med
att beskriva det unika som Kristdemokraterna
står för i den svenska politiken.

Vem ska då rösta på Kristdemokraterna? Ja,
inte i första hand moralisten utan den som bryr
sig om. Det som gör vårt parti unikt är nämligen
vår människosyn. Den är ”personalistisk”. Ett
svårt ord men enkelt uttryckt beskriver det ett
alternativ till individualismen till höger och
kollektivismen till vänster. Det är en människo-
syn som stämmer väl med verkligheten. Ingen
av oss är sig själv nog men ingen får heller redu-
ceras till en anonym kugge i ett samhällsmaski-
neri. Alla behövs!

ALLA HAR VI SÅVÄL kroppsliga som själsliga och and-
liga behov och i den helhetssynen måste politi-
ken ha sin utgångspunkt. Så kan den
kristdemokratiska människosynen sammanfattas
och här måste vi söka utgångspunkten för alla
våra ställningstaganden till olika sakfrågor. Denna
särprägel skiljer vårt parti från andra och jag är
övertygad om att våra värderingar delas av en
väljarandel som är flera gånger större än det stöd
vi har i olika mätningar just nu.

Varför finns det då en och annan som und-
rar; vem ska rösta på Kristdemokraterna? Kanske
därför att vi varit för dåliga på att förklara vad vi
menar med personalism, värdegrund och andra

honnörsord. Här
kommer väl de fles-
ta av oss till korta
av och till. Men
det är inte främst
de vackra orden
utan de konse-
kventa handling-
arna som ska övertyga väljarna.

LÅT OSS SVARA PÅ  frågan så här; den ska rösta på
Kristdemokraterna som tycker att familjen ska
bestämma mer än politikerna om barnomsorgen.
Vidare den som tycker att barns trygghet går
före den vuxnes intresse. Dessutom den som
tycker att ett anpassat jobb är bättre för de flesta
än påtvingat utanförskap. Även den som tycker
att de äldre ska garanteras ett värdigt liv. Listan
kan göras lång på resultatet av kristdemokratisk
människosyn tillämpad i sakpolitik.

Nu är det sex månader till valet och nu måste
varje dag användas till att besvara ledarskribent-
ens fråga: Vem ska rösta på Kristdemokraterna?
 Låt oss ställa oss frågan själva. Det verkliga svaret
är att snart sagt alla i vår omgivning kan vara våra
väljare. Nu beror det på mig, och oss alla, att den
stora majoritet som instämmer i vår människo-
syn, och konsekvenserna av den, också visar det
på valdagen. Kom ihåg att den viktigaste och
avgörande opinionsmätningen sker den 17 sep-
tember!

SVEN BRUS

Vem ska rösta på Kristdemokraterna?



Norrköping lokalavdelning hade mycket celebert
besök i Kristdemokraternas förste vice partiordfö-
rande Maria Larsson, här fikandes med oppositions-
råd Margaretha Ericsson.

Glimtar
från årsmöten i februari 2006
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RUNT OM I Östergötland har
Kristdemokrater samlats till
årsmöten under februari må-
nad. I lokalavdelningar och
assoicerade förbund har styrel-
ser valts, budgetar antagits och
gästtalare givit ny kunskap och
inspiration. Östergyllen ger
några få glimtar från några av
årsmötena.

Framtidsbildarna i Östergötland hade traditionsenligt
årsmöte hos Lars och Anita Malmbjörk i Linköping.
Utöver årsmötesförhandlingar gavs enligt traditionen
välsmakande trerättersmiddag och föredrag. Här ses
Per Larsson, Lars Eklund och Sven E Andersson vid
det Malmbjörkska matsalsbordet.

Linköpings lokalavdelning hade ett internationellt präglat årsmöte
med sång av interkulturell och föredrag kring ”Kristdemokratin i värl-
den” av Kristdemokraternas internationella sekreterare Sofia Damm.
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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

Vi måste bli fler!!
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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

ÄGNAR DU MER ÄN  en flyktig tanke åt de frivilliga
krafter utan vilkas insatser våra ideella föreningar
knappast skulle kunna fortleva? Även väletable-
rade verksamheter behöver folk med energi, vilja
och tålamod att driva det hela framåt, människor
som har energi att sitta i timslånga möten—eller
att till andras nytta ägna långa timmar åt idogt
arbete.

Erfarenhet av frivilligt arbete har nästan alla.
De flesta tar åtminstone någon gång under sitt
liv—oftast med glädje—på sig något frivilligt ar-
bete för ett eller annat de känner starkt för. Be
t.ex. föräldrar tala om hur de hjälper sina barn
ägna sig åt idrott eller hobbyverksamhet, och var
beredd på att få höra mer än du orkar lyssna på!

Hur stora krav kan man då ställa på frivilliga
krafter? Har man ens rätt att kritisera?

SOMLIGA FRIVILLIGA AVVISAR  harmset kritik med ett
“men jag ställer ju upp utan ersättning”! Jag har
haft anledning att fundera över detta, inte minst
självkritiskt, då jag som “frivillig” styrelseledamot
–i mitt fall kassör och registerförare– har utmärkta
möjligheter att “göra bort mig”, och därför så
mycket större orsak att vara lyhörd för kritik.

Det finns också anledning att fundera över
om frivilliga krafter verkligen ställer upp helt utan
ersättning. Den som frivilligt åtager sig ett arbete
för föreningens bästa utger sig indirekt för att ha
vissa egenskaper och kunskaper. Att få detta be-
kräftat är i sig självt en värdefull ersättning.

Kan man anse sig stå över kritik bara för att

Eldsjälar... eller ”får man kritisera folk som ställer upp frivilligt?”

man inte får betalt för sina insatser? Snarare är
det väl en fördel att vara öppen för kritik, även
från dem som inte själva är beredda att överta
jobbet!

Tyvärr har jag varit med om föreningar
med—vad det verkar—riktiga “eldsjälar” på vik-
tiga poster, men som dessvärre varken kan, vill
eller ens har för avsikt att “ge järnet” i sitt upp-
drag. Detta är oansvarigt och olyckligt. Alla tre
egenskaperna måste till—förmåga, vilja och av-
sikt.

OM EN MÅNGFACETTERAD  verksamhet skall fungera
bra måste föreningens frivilliga krafter göra ett
bra jobb. Därför menar jag att kritik—såväl po-
sitiv som negativ—är mycket viktig. Kritiker bi-
drar till verksamhetens värde. Nya idéer behövs.
Det som var bra 2000 kanske är helt ute 2006.
Utan konstruktivt tänkande kritiker kan det vara
lätt att glömma bort detta.

Frivilligt arbete är säkert för många ett sätt
att uppleva glädje och tillfredsställelse i att få
utlopp för sin energi, och utrymme till att ge-
nomföra goda idéer. Så är det för mig. För att det
skall fungera i längden behövs dock både upp-
muntran och kritik.

Dessvärre lever inte alla av uppmuntran al-
lena. Jag tror att möjligheten att ta tid till ideellt
arbete inte bör begränsas till dem som har så pass
god ekonomi att de inte behöver tänka på mer
lönande sätt att använda sin tid.

TORBJÖRN LINDELÖF


