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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER  i Östergötland! Nu är det fem månader kvar till valet
och det gäller att samla trupperna. Vi har all anledning att känna optimism!
Göran Hägglund får mer och mer uppmärksamhet i media och fler och fler
människor, som sympatiserar med vår politik, sluter upp vid vår sida. Dess-
utom har vi ju den bästa politiken, eller hur?

Jag har sagt det förut: Nu behövs vi alla och det gäller att kavla upp
ärmarna i det lokala sammanhang där vi står. Prata med människor du möter,
visa ditt eget engagemang utan att dominera samtalet och visa att det finns ett
politiskt alternativ där människan sätts i centrum – inte systemet.

VI SKA TA DEN PLATS vi har rätt till och inte vika undan. Gör allt för att ta död på
fördomar som att Kristdemokrater är menlösa, världsfrånvända och lever i det
förflutna. Passa på att förvåna genom att vara just tydlig, insatt och bestämd.
Vi lever och verkar i nutid men våra grundläggande värderingar har bäring

över längre tid och en förankring bakåt som borde leda till respekt i
stället för motsatsen.

Om nu socialdemokraterna har bestämt sig för att
förneka att vi finns och osynliggöra oss i debatten så har
vi en enorm möjlighet att kliva fram och presentera vår
egen politik. Det socialdemokraterna gör är att först ond-
göra sig över den moderata politiken och sedan gå i op-
position. Mot vår politik har de inte förberett något
angrepp och därför heller inte tagit sig friheten att be-
skriva vår politiska viljeinriktning. Spelfältet ligger öp-
pet för Kristdemokraterna! Låt socialisterna stå där i ett
hörn och brottas med moderaterna – eller ännu hellre

med varandra. Under tiden kan vi ta emot jublet
från alla människor som inser att vi arbetar
för någonting, inte mot!
Glöm aldrig att vi arbetar för människors
värdighet och för ett mänskligare sam-
hälle. Under lilla valrörelsen i maj riktar
vi uppmärksamheten mot de äldres
rättigheter. Gå nu ut på gator och torg
och visa att ni är stolta över att vara
Kristdemokrater! Er ordförande

ANN-SOFIE BERGELING
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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
ostergotland@kristdemokraterna.se

8 Kandidatutbildning 29 april

16 Egna tankar

En ny dag!
I UPPSALA VAR VI STÖRST förra året! Kristdemo-
kraterna i Uppsala län utmanade socialdemo-
kraterna och vänsterpartiet på den ovanligt
röda dagen ”Första maj” och arrangerade ett
eget demonstrationståg! Det kristdemokratiska
tåget blev större än de två socialistiska tågen
tillsammans! I år satsar våra kollegor i Uppsala
åter igen på att bli det största demonstrations-
tåget den första maj. I Östergötland ska vi själv-
klart inte vara sämre. Linköpings lokalavdel-
ning har under tre år anordnat familjedag på
Valla fritidsområde 1 maj. I år har distriktet
allierat sig med lokalavdelningen och det blir
en riktig storsatsning för hela Östergötland.
Kristdemokraternas förste vice partiordförande
Maria Larsson gästar familjedagen och det blir
aktiviteter och underhållning för alla åldrar.
Ett tåg ska vi nog också få till... Kom dit så får
du se!

PER LARSSON  REDAKTÖR

14 Aktuellt från landstinget
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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

Final för Östgötsk kandidatutbildning
Under våren har Kristdemokraterna i Östergöt-
land anordnat tre välbesökta utbildningstillfällen
för kandidater i höstens val. Det har handlat om
ideologi, ekonomi och media. Nu har alla kandi-
dater, medlemmar och andra som vill och kan
möjlighet att deltaga i den fjärde och sista delen
av utbildningen! (Även du som inte varit med
på de tre tidigare är självklart varmt välkommen.)
Lördag 29 april  är det dags. Läs mer om utbild-
ningen och hur du anmäler dig på sidan 8.

Familjedag 1 maj
Måndag 1 maj kl 10.00-14.00 bjuder Kristdemo-
kraterna i Östergötland in alla östgötar till familje-
dag på Valla fritidsområde i Linköping. Kristde-
mokraternas förste vice partiordförande Maria
Larsson medverkar, liksom ballong- och troll-
konstnären Mr Goran och gårdsmusikanterna
från Gamla Linköping. Det bjuds också en mängd
aktiviteter för alla åldrar. Läs mer om familjeda-
gen på sidorna 6 och 7.

Lilla valrörelsen för äldres rättigheter
Måndag 1 maj-Måndag 15 maj  pågår Kristde-
mokraternas ”Lilla valrörelse”. Temat är äldres
rättigheter och kristdemokrater från hela Öster-
götland kommer att möta väljare kring det temat
på gator, torg och i media.

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 verksamheten
med bl.a. en busstur ned i berget till 420 meters
djup. Är du intresserad av att följa med, anmäl
dig till distriktskansliet, tfn 013-10 16 20, e-
post ostergotland@kristdemokraterna.se

Info om Kristdemokraternas budget
Måndag 8 maj 2006  kl 20.00 bjuds alla intresse-
rade in till Budgetinfo på distriktskansliet i Lin-
köping. Våra östgötska riksdagsledamöter Yvonne
Andersson och Sven Brus berättar om Kristde-
mokraternas budgetförslag i riksdagen.

Följ med till Sofiero slott i Skåne
Ydre lokalavdelning anordnar lördag 27 maj  en
bussresa till Sofiero slott i Skåne. Det blir besök i
slott och park och specialguidning med anled-
ning av den pågående Rhodendenronhelgen.
Bussen avgår från Tranås. Resan kostar 250 kr
och inkluderar entréavgiften till Sofiero. Om du
vill följa med, anmäl dig senast 8 maj till Doris
Andersson, tfn 0140-800 47.

Cafékväll med tema äldre
Måndag 12 juni 2006  kl 18.00 bjuder Linköpings
lokalavdelning in till cafékväll i stadshuset i Lin-
köping. Temat är ”äldre” och medverkar gör Bar-
bro Beck-Friis, professor i geratrik, Birgitta An-
dersson, musikterapeut och Sven Brus, riksdags-
ledamot och vice ordförande i Socialförsäkrings-
utskottet. Moderator för kvällen är Yvonne An-
dersson. Servering. Varmt välkomna!
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 29 april kl 09.30-16.00
Östgötsk kandidatutbildning, del 4. Argumente-
ring. Läs mer på sidan 8.

Måndag 1 maj kl 10.00
Familjedag för hela Östergötland på Valla
Fritidsområde i Linköping. Förste vice partiordfö-
rande Maria Larsson medverkar. Läs mer på
sidorna 6 och 7.

Måndag 1-Måndag 15 maj
Lilla valrörelsen med tema äldres rättigheter.
Läs mer på sidan 4.

Lördag 6 maj kl 07.45-18.30
Studiresa till Oskarshamn med presentation av
Svensk Kärnbränslehantering, Clab och Äspö-
laboratoriet. Läs mer på sidan 4.

Måndag 8 maj kl 20.00
Infokväll om Kristdemokraternas budgetförslag i
riksdagen. Läs mer på sidan 4.

Lördag 27 maj
Bussresa till Sofiero slott i Skåne. Läs mer på
sidan 4.

Måndag 12 juni kl 18.00
Cafékväll med tema äldre i stadshuset,
Linköping. Läs mer på sidan 4.

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

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

Måndag 3 juli
Kristdemokraternas dag i Almedalen, Visby.
Göran Hägglund talar.

Tisdag 25 juli kl 19.00
Göran Hägglund intervjuas av Thor-Björn
Bastås på Klintagården, Öland.

Lördag 19 augusti kl 10.00
Valupptakt med start av valrörelsen!

Söndag 17 september
Äntligen dags att rösta på Kristdemokraterna!!

www.e.kristdemokrat.se

Kristdemokratisk sommar
Under ett valår som i år tar inte den politiska
verksamheten semester för att det blir sommar.
Under sommarmånaden bjuds flera tillfällen att
möta kristdemokratisk politik. 29 juni-1 juli  av-
hålls Kristdemokraternas riksting i Göteborg.
Måndag 3 juli  är det Kristdemokraternas dag i
Almedalen, Visby  med bland annat tal av Gö-
ran Hägglund. Tisdag 25 juli  är det Göran Hägg-
lunds tur att bli intervjuad av Thor-Björn Bastås
under evenemanget Fest-I-Val på Klintagården
på Öland. Ett sommarteam kommer också att
finnas på stränder, marknader och andra turist-
dragande evenemang under sommaren. De kom-
mer bland annat att dela ut den särskilda
kristdemokratiska sommartidning som kommer
att tryckas upp inför sommaren.

Valupptakt inför valspurten!
Efter den lilla valrörelsen i maj och sommar-
kampanjen är det lördag 19 augusti  dags att
dra igång valrörelsen på allvar. Då är det en må-
nad kvar till valet och distriktet anordnar val-
upptakt med medverkan av kandidater i de tre
valen! Mer information kommer senare!

Aktuellt från Seniorförbundet
Seniorförbundet har hållit sitt årsmöte och valt
Sven E Andersson till ordförande. Det innebär
att vi nu för första gången på två år har en kom-
plett styrelse full med idéer för framtida verk-
samhet. Närmast ser vi fram mot att få träffa
Yvonne Andersson, måndag 24 april  kl 14.00 i
kanslilokalen. Nyblivna seniorer (55+) hälsas
hjärtligt välkomna. Den 29 maj  gör vi en studie-
resa till Sänkdalen, Gunnarssons ekologiska jord-
bruk som ligger ungefär halvvägs mellan Norr-
köping och Arkösund. De som ämnar deltaga
rekommenderas att komma till vårt möte den 24
april för att få närmare information. Frågor om
Seniorförbundets verksamhet kan i övrigt ställas
till Sven E Andersson, tfn 0142-18461 eller
Torbjörn Lindelöf, tfn 013-121030.
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En hel dag för alla åldrar!

Måndag 1 maj bjuder Kristdemokraterna i Östergötland in till familjedag för alla åldrar på Valla fritidsområde
i Linköping. Maria Larsson, förste vice partiordförande talar, Mr Goran trollar och ponnyridning väntar.

Att valdagen är i antågande råder det ingen
tvekan om. Ett tydligt tecken på det är att
Kristdemokraterna håller sin lilla valrörelse 1-
15 maj. Temat för lilla valrörelsen är Äldres
rättigheter. Kristdemokraterna i Östergötland
höjer dock blicken och anordnar familjedag
för alla åldrar på Valla fritidsområde i Linkö-
ping.

Årets familjedag blir vårens riktiga storsatsning
för Kristdemokraterna i Östergötland. Förste vice
partiordförande Maria Larsson gästar evene-
manget och kommer både att samtala med besö-
kare och hålla ett anförande.

Under dagen bjuds också en mängd aktivi-
teter för alla åldrar! Det blir tipspromenad, fem-
kamp, bouleturnering, ponnyridning m.m. På
plats finns Mr Goran som gör ballongfigurer till
alla barn och dessutom kommer att bjuda på en
trolleriföreställning. För musikunderhållningen
under dagen svarar gårdsmusikanterna från
Gamla Linköping.

SJÄLKVLART FINNS GODA möjligheter under familj-
edagen att få information om och samtala om
kristdemokratisk politik. Utöver Maria Larsson
finns flera andra kristdemokrater på plats, som
bland annat bemannar ett kristdemokratiskt
partytält fyllt med broschyrmaterial inom olika
politikområden.

Mitt på dagen, kl 12.00, blir det stor sam-
ling på gärdet vid Mjellerumsgården. Utöver tal
av Maria Larsson, underhållning av trollkonst-
när Mr Goran  och musik av gårdsmusikante-
rna, blir det prisutdelning i de olika tävlingar
som anordnats under förmiddagen samt utdel-
ning av Kristdemokraternas vitsippspris till en
östgöte som gjort goda insatser det gångna året!

Se därför till att du kommer till Valla fritids-
område i Linköping måndag 1 maj! Och tag med
dig familj, släkt, vänner, grannar, arbetskamrater
och andra du känner! Välkommen!

PER LARSSON
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Program för familjedag 1 maj
10.00 Invigning av familjedagen

Distriktsordförande Ann-Sofie Bergeling.
Linköpings lokalavdelnings ordförande
Lisbeth Forsberg.

10.10 Aktiviteter för alla åldrar
Tipspromenad och femkamp med fina priser.
Ballongkonstnär Mr Goran gör ballong-
figurer till alla barn! Bouleturnering med fina
priser. Korvgrillning och fika (gratis för alla
barn, vuxna betalar självkostnadspris).

11.40 Uppställning för gemensamt tåg
Vi tågar tillsammans från lekplatsområdet
vid Lill-Valla till gärdet vid Mjellerumsgården.

12.00 Samling vid Mjellerumsgården
Musik av gårdsmusikanterna från Gamla
Linköping. Tal av Kristdemokraternas förste
vice partiordförande Maria Larsson.
Trollkonstnär Mr Goran underhåller.
Utdelning av vitsippspris. Prisutdelning i
förmiddagens olika tävlingar.

13.00 Ponnyridning
Ponnyridning, 20 kr.

Under hela dagen bjuds alla barn på
grillad korv eller fika vid Lill-Valla.Vuxna
betalar självkostnadspris.

Under hela dagen är Kristdemokraternas
partytält öppet vid Lill-Valla för information
och samtal om Kristdemokraternas politik.

Varmt
välkomna!

www.e.kristdemokrat.se
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Nu är det dags för
final för

Östgötsk
kandidat-
utbildning

del 4: Argumentering

Kristdemokraterna i Östergötland

Kristdemokraterna i Östergötland

Kristdemokraterna i Öste

Lördag 29 april kl 09.30-16.00
i Verkstan, Askeby

09.30 Kaffe och fralla, registrering.
10.00 Välkommen och inledning
10.10 Argument i mötet med väljare och media

12.00 Lunch
13.00 Behöver jag vara rädd för journalisten?

13.30 Praktiska övningar
14.30 Kaffe och kaka
15.00 Redovisning av praktiska övningar
15.45 Avslutning och summering av dagen
16.00 Slut

Dan Ericsson, medieanalytiker och tidigare partisekre-
terare och riksdagsledamot

Kenneth Uvegård, redaktör Linköpings Tidning

Program
Kristdemokraterna i Östergötland

Anmäl dig!
senast 27 april
till distriktskansliet

tfn 013-10 16 20
ostergotland@kristdemokraterna.se

Välkommen!
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Topparna
på riksdags- och landstingslistorna

HUSHÅLLSUTSKICKET TILL ALLA  hushåll i Östergötland är färdigt och
bilderna på toppkandidaterna är fotograferade! Östergyllen pu-
blicerar bilderna redan nu. Titta och njut! Hushållsutskicket dy-
ker sedan upp i din brevlåda i slutet av augusti.
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Övre bilden:  Kristdemokraternas topp-
kandidater i riksdagsvalet i Östergötland.
Från vänster: Yvonne Andersson, Levi
Eckeskog och Ann-Sofie Bergeling.

Nedre bilden:  Kristdemokraternas toppnamn
på de fem landstingslistorna. Från vänster: Levi
Eckeskog, Lars Eklund, Lena Käcker Johans-
son, Sven Brus och Nils-Ingvar Graan.
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Glimtar
från vårstämman

Stämmodeltagarna lyssnade intensivt på toppkandidaterna vid valupptakten som inledde vårstämman! I
förgrunden Miriam Ericsson och Gunnar Nilsson, båda från Norrköping.

Vårstämma med östgötsk valupptakt!
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Drygt 80 kristdemokrater var samlade i Fest-
salen vid Birgittatorget i Vadstena för att av-
hålla 2006 års vårstämma. Stämman bjöd på
såväl valupptakt och musikunderhållning
som sedvanliga stämmoförhandlingar.

När vinterkylan fortfarande hade Östergötland i
ett stadigt grepp och slätten runt Vadstena ännu
var täckt av ett vitt snötäcke for kristdemokrater
från hela länet till den historiska staden för ännu
en vårstämma. En lokal klarinettensamble häl-
sade besökarna välkomna med musik och efter
kaffe och registrering kunde programmet starta.
Först ut var valupptakt med toppkandidaterna i
riksdags- och landstingsvalet. Riksdagsledamoten
och förstanamnet på riksdagslistan,Yvonne An-
dersson, höll stämmans inledningsanförande.
Därefter följde inpass från fyra av fem första-
namn på landstingslistorna i Östergötland. Det

gavs också tillfälle att besvara frågor från de för-
samlade. Med kristdemokraternas hjärtefrågor i
riksdag och landsting i tankarna stärkte sig  se-
dan stämmodeltagarna med lunch.

EFTER LUNCH VÄNTADE  stämmoförhandlingar. För-
handlingarna leddes av Patrick Vigren, Linkö-
ping, förbundsordförande i Kristdemokratiska
studentförbundet.

Som brukligt valdes en hel rad funktionärer
som tillsammans ska föra Kristdemokraterna i
Östergötland framåt inför valet. Ann-Sofie
Bergeling omvaldes enhälligt till distrikts-
ordförande, liksom Sven Brus till förste vice ord-
förande. Till ny andre vice ordförande valdes
Iréne Langvik, Skänninge. In i distriktsstyrelsen
valdes Nils-Ingvar Graan, Borensberg som ny
ledamot samtMartina Axene, Motala och
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En av stämmans yngre besökare, här med
mamma Jennysofia Gustafsson, Ydre.
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Toppkandidaterna i landstings- och riksdagsval stod för valupptakten. Förstanamnen i fyra av fem valkret-
sar, Levi Eckeskog, Lars Eklund, Nils-Ingvar Graan och Sven Brus hade var sitt inpass efter att Yvonne
Andersson, förstanamn på riksdagslistan, hade hållit sitt inledningsanförande.
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Jennysofia Gustafsson, Ydre som nya ersättare.
Levi Eckeskog avtackades med blommor som av-
gående andre vice ordförande, men välkomna-
des samtidigt som ny ersättare i distriktsstyrelsen.
Till sommarens riksting i Göteborg utsågs 14
ombud och 14 ersättare, bland vilka distriktets
samtliga lokalavdelningar fanns representerade.
Också till partifullmäktige i oktober valdes tre
ombud och sex ersättare.

VÅRSTÄMMAN BEHANDLADE  också nytt hälso- och
sjukvårdspolitiskt program liksom nytt region-
politiskt program. Med några få ändringar var
stämman nöjd också med de dokumenten. Slut-
ligen tackades stämmopresidiet för sina insatser
och stämman förklarades avslutad.

PER LARSSON
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Riksdag & Landsting
och aktuella frågor därifrån

VI SKA KRAFTFULLT VISA  i valrörelsen att vi står på
barnens sida. Inget annat parti kan så tydligt
som vi presentera en politik där barnens rätt är
utgångspunkten. Barn far illa i vårt land och det
är dags att se det och våga göra något. Hittills har
det varit känt att miljontals barn i andra länder
dör varje år till följd av krig, katastrofer och fat-
tigdom. Det finns idag cirka 100 miljoner gatu-
barn och antalet ökar. Men gatubarn och fattiga
barn finns även i vårt land, trots det sociala skydds-
nät som skulle fånga upp dem.  Rädda Barnen

JAG FÅR VARJE VECKA  ett antal brev, e-mail och tele-
fonsamtal från människor som är direkt berörda i
sin vardag av de frågor som jag hanterar i mitt
utskott. Det kan handla om delningen av barn-
bidraget eller föräldraförsäkringen, om villkoren
för sjukskrivning, om att man tvingats in i för-
tidspension mot sin vilja eller att det inte går att
leva på den ålderspension man får. Därtill alla
som vill att jag tar del av deras ansökan om uppe-
hållstillstånd eller visumansökan för att besöka
en nära anhörig i vårt land. Det är så många män-
niskor som känner sig maktlösa inför myndighe-
ternas beslut och som vänder sig till en ansvarig
politiker för att ”få rätt”.

DET ÄR OMÖJLIGT  att inte bli berörd av vissa män-
niskors berättelser och jag ska gärna erkänna att
det ibland är svårt att veta hur man ska avgränsa
sitt personliga engagemang. Inte minst männi-
skor från andra länder, med andra system, har
ibland svårt att förstå den skillnad vi gör mellan
politiker som stiftar lagar och myndigheter som
tillämpar dessa. Jag kan och får naturligtvis inte
fatta beslut i enskilda ärenden men jag både kan
och får lyssna och lära och använda den kunska-
pen till att påverka lagstiftning och praxis. De

Vi kristdemokrater står upp för barnen!

flesta förstår skill-
naden, dock inte
alla, och ibland
tvingas jag till en
viss distans för att
inte väcka förhopp-
ningar jag inte kan
leva upp till. Det
kan vara svårt.

JAG VORE EN DÅLIG  politiker om jag inte förstod skill-
naden mellan lagstiftning och tillämpning. Men
jag vore en ännu sämre politiker om jag gömde
mig bakom den rågången och inte lät mig berö-
ras av människors berättelser. Det är här som det
politiska uppdraget måste grundas - i den en-
skilda människans vardag. Med den värdegrund
och den människosyn vi kristdemokrater grun-
dar vårt  engagemang på är det en trovärdighets-
fråga att leva upp till. Det finns en bra kontroll-
fråga att avsluta varje dag med som förtroende-
vald; har något av det jag debatterat, behandlat
eller beslutat idag gjort livet lättare att leva för
någon enda människa i vårt land eller i världen?
 Några dagar kan svaret trots allt bli ett JA!

SVEN BRUS

publicerade nyli-
gen en rapport om
barnfattigdom i
Sverige. Rappor-
ten visar att det år
2003 levde 116
000 barn i Sverige
med ensamstående
föräldrar i ekonomisk utsatthet. Det är en ök-
ning med närmare 11 000 barn sedan 1991.
Totalt sett är antalet fattiga barn 250 000. Barn

För den enskilda människans vardag
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till ensamstående föräldrar löper tre gånger hög-
re risk än barn till samboende föräldrar att växa
upp i ekonomisk utsatthet. Idag växer vart femte
barn upp med en ensamstående förälder och av
alla barn som lever med ensamstående föräldrar,
lever 28 procent i ekonomisk utsatthet.

INFÖR DET FÖRRA riksdagsvalet, krävde Rädda Bar-
nen att regeringen skulle sätt upp mål om halv-
erad barnfattigdom i Sverige fram till år 2006.
Trots det, har siffran inte gått ned på fyra år! De
som hade det svårt för fyra år sedan, har fått det
svårare och värst drabbade är barnen. Något
måste göras och vi har en rad förslag som syftar
till att förbättra situationen för de sämst ställda
barnen.

Vi vill tex höja barnbidraget från dagens 1
050 kronor per månad till 1 800 kronor. Till
skillnad från idag ska barnbidraget beskattas, vil-
ket gynnar de fattigaste familjerna mest. Vi vill
höja bostadsbidraget med 100 kronor per barn
och månad, samt sänka skatten för låg- och me-
delinkomsttagare.

Men familjer splittras ibland och familjepo-
litik är mer än ekonomiska realiteter. Det handlar

också om att ge familjen förutsättningar att hålla
ihop. En politik som gör att familjer lättare kan
få vardagen att fungera, gynnar också barnen
genom att tillvaron underlättas för alla. Vi vill att
det inrättas familjecentraler i varje kommun, där
barnfamiljer snabbt ska kunna få råd och hjälp
inom alla områden som rör barnen.

FLER VUXNA I BARNS NÄRHET  skulle öka barns trygg-
het och vi behöver ett flexiblare system för att
öka vuxennärvaron både i hemmet och inom
barnomsorgen. Familjen spänner över genera-
tionsgränser.  Man skulle tex kunna involvera
fler generationer i barnomsorgen – till gagn både
för barnet och för de närstående vuxna. Med
vårt vårdnadsbidrag ska man kunna välja att själv
använda det eller att överlåta det till en mormor,
farfar eller den man tycker är bäst lämpad att ta
hand om barnet. Vissa föräldrar väljer förskolan,
andra väljer en släkting som väl känner barnets
behov. Det bästa sättet att möta Rädda barnens
upprop om minskad barnfattigdom är att ge för-
utsättningar för fungerande familjer. Därför ska
vi i varje situation peka på vikten av vår goda
familjepolitik.

YVONNE ANDERSSON

Akuten ropar på hjälp medan majoriteten
presenterar ekonomiskt överskott
NU ÄR VALRÖRELSEN IGÅNG.  Då är det bra att ha
bedömningens gåva, att se det som ligger bakom
i det som synes ske. Det är bra om den kan kom-
bineras med framställningens förmåga, så att
dimridåer kan avslöjas och verkligheten visas,
men det är inte alltid lätt. Ta som en tumregel att
lyssna på det egna partiets presentation av sin
egen politik! Alltför ofta tar andra fram nidbilder.

Nu har landstingets ekonomiska resultat för
2005 redovisats och det blev plus 458 miljoner
kronor. Är det omstruktureringarna som givit
effekt? Eller är det de s k prioriteringarna? När

man tittar på pro-
duktionsenheterna
inom sjukhusvård
så ser man att de
sammantaget gick
med förlust på –42
miljoner kronor.
Det är istället Ge-
mensamma kost-
nader och intäkter som gått med vinst på 472
miljoner kronor. Större delen handlar om att de
pengar som landstinget satsat på börsen givit
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Landsting
Aktuella frågor - fortsättning från föregående sida

vinst. Naturligtvis är det bra att kapitalismens
finanshajar på börsen räddat landstinget från
förlust. Men Kristdemokraternas krav på en or-
dentlig oberoende utvärdering av de omfattande
förändringarna är i högsta grad angelägen. Rätt
slutsatser kan man dra först när man har en håll-
bar analys att stå på.

UNGA LÄKARES FÖRENING  slog redan för något år
sedan larm om den ohållbara situationen inom
akutverksamheten. Underläkarna känner sig läm-
nade i sticket när de får lägga ner en stor del av
sin tid på att jaga vårdplatser istället för att be-
handla patienter och utbilda sig. 80 % av da-
garna förra året saknades vårdplatser för akuta
patienter som behövde läggas in. De var tvungna
att placeras på läkarexpeditioner, i korridorer, på
fel klinik eller t o m skickas hem.

Patienternas behov har stoppats in i fyrkan-
tiga rutor av ekonomiska tabeller där behoven
kommit på undantag. Behöver den Östgötska
modellen skrotas? Den tycks rymma både resurs-
slöseri och brist på effektivitet.

Samtidigt får vi konstatera att personalen gör
enorma insatser trots de kringskurna resurserna.
Många är patienterna som faktiskt också kan
vittna om att de får en alldeles utomordentlig
vård och hjälp. Men det får inte skymma de
problem som faktiskt måste rättas till. Besök på
akuten bör tas om hand just akut.

KRISTDEMOKRATERNAS STARKA  ideologiska förank-
ring är en bra utgångspunkt för en bra och sam-
manhållen vårdpolitik. Vi borde uttrycka den
tydligare. I ett modernt samhälle har vi råd med

vård. Man kan inte samtidigt prioritera alla sam-
hällssektorer. I riksdagen borde vården få en prio-
riterad roll vid medelstilldelningen i landet.
Ingen ska behöva säga: ”Vi har inte råd med den
här effektiva cancermedicinen även om den är
effektiv och medicinskt motiverad för den här
patienten”. Då har politiken prioriterat fel. Vi
har råd med vård. Och det bör vara ett av Krist-
demokraternas viktiga budskap i valrörelsen.

Man bygger inte ett land ensam. Det är de
mångas insatser som ger resultat. Därför är det
också viktigt att vi hjälps åt i valrörelsen. Även
om valen blivit mer personvalsfokuserade så är
det sammantagna programmet än viktigare, och
det team som skall genomföra politiken. Vilka
ideer ska styra den politiska utvecklingen i vårt
land? Kristdemokraterna erbjuder en människo-
syn där varje människa ses som unik och skall
mötas med respekt.

DET HAR REDAN BLIVIT  ett antal möten och debatter
för min del. Vårt program känns som en mycket
stark grund att stå på i dessa sammanhang. På
Företagarföreningens lunchmöte som jag nyli-
gen var inbjuden till fick jag ytterligare ett nytt
värdefullt kvitto efter föredraget. Oblygt dekla-
rerade en ledande deltagare inför alla att han rös-
tar på Kristdemokraterna. Efter debatten nyli-
gen som Läkarförbundet anordnade kändes det
också att stödet för Kristdemokraternas ställnings-
taganden i landstingsgruppen mötts med res-
pekt. Alla medlemmar som varit med och format
dessa kan känna sig stolta. Kristdemokraterna har
en politik som håller.

LEVI ECKESKOG
GRUPPLEDARE I LANDSTINGET



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

APRIL UTMANAR. Värmande solstrålar från en nästan klarblå him-
mel ersätts plötsligt och oväntat av först stark vind, sedan
regn, sedan hagel och så plötsligt sol igen! Och så upprepas
det hela. Så är livet också - men kanske inte med så snabba
svängningar. Det vi sparar och minns är värmen, den från den
första trevande vårsolen och den från våra medmänniskor.

Våren fascinerar. Det som till synes är dött börjar ofta åter
att spira. Småfåglarna återvänder och ger oss gratiskonserter.
Vattnet porlar i bäcken, till glädje för alla. Barnen älskar att
leka där. Ja, listan kan göras lång över vårens ljuvligheter. Och
sen kommer sommaren med ökade möjligheter till rekreation
och gemenskap!

MEN ALLA MÅR INTE BRA , det vet vi. Långt ifrån alla har sina
basbehov uppfyllda. Många tyngs av bekymmer, värk och
sjukdom eller saknar naturliga gemenskaper. Sjukvården kan
ibland bota och ofta lindra och vi medmänniskor kan göra vår
del.

Många engagerade politiker behövs i arbetet för en bättre
livsmiljö och rättvisare fördelning av resurser! Frågorna var
aktuella i slutet av 60-talet, då jag fann gemenskap bland
eldsjälar i dåvarande KDS Vikbolandet. Frågorna är minst
lika aktuella idag och behöver få en framskjuten plats i vår
politik!

DE FLESTA AV OSS  har goda möjligheter till ett rikt liv. Vi har
hyfsad hälsa, meningsfulla uppgifter och goda relationer.  Själv
tränar jag på att vara mer förnöjsam, att vila i stunden och att
kunna säga nej.

Skön sommar!  Var rädda om varandra!
INGRID ERIKSSON


