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Ledare
från distriktsordföranden

DECEMBER – GRÅTT OCH SLASKIGT,  men här på mitt kontor i Rådhuset lyser
adventsljusen. Alldeles nyss myste jag tillsammans med ”arbetskamrater” i
korridoren, med glögg, pepparkakor och levande ljus. Jag riktigt känner hur
det lackar mot Jul – och jag längtar som barnen ….. inte efter julklappar,
men efter lite längre ledighet och god mat tillsammans med familjen.

Men Julen är inte en glädjens högtid för alla! Alltför många människor
uppfylls av ångest vid tanken på ensamheten, som blir mer påtaglig under
stora helger. Alltför många barn lever också med en stor oro när julen närmar
sig, eftersom alkohol och bråk är det som förknippas med deras Jul.

”ATT DELA MED SIG EN SMULA AV SITT HJÄRTA”  står det på en pepparkaka som har en
liten bit avbruten. Pepparkakan finns på ett flygblad som ligger på mitt
skrivbord. Visst vore det fint om kristdemokrater över hela vårt land tar sig
tid mitt i julruschen och går ut på gator och torg och bjuder på värmande
glögg och pepparkakor. Vi kan dela med oss lite av våra hjärtan genom att
säga ett vänligt ord, lyssna en stund på en medmänniska och kanske bjuda
någon till vårt hem.  Är detta politik, kanske du frågar?

I vårt Principprogram står det – citat: ”Människovärdet är knutet till
existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans

livscykel eller till hennes förmågor eller
egenskaper…Varje människa är en unik
person i och med att hon existerar, och
som person är hon född in i ett sam-
manhang av andra personer och med
ömsesidigt beroende. Människan har så-
väl kroppsliga och själsliga som andliga
behov. Kristdemokratisk politik tar sin ut-

gångspunkt i denna helhetssyn på
människan…..vi vill värna alla människors

liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera
oss med de svaga och förtryckta ……” slut

på citat.

POLITIK ÄR ATT SE MÄNNISKAN , lyssna på henne
och handla! Jag önskar Er alla en riktigt

God jul och ett Gott Nytt År!
MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE

Dela med dig en smula av ditt hjärta
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Drottninggatan 24
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Inget jullov?
FÖR MÅNGA AV OSS som läser den här publikatio-
nen är julloven ett minne blott! Numera får vi
hoppas på att juldagarna infaller så att det blir
extra helgdagar, och därutöver försöka samla ihop
semesterdagar och kompledighet för att känna
oss helt jullediga. För Sveriges alla tusentals elever
i grundskola och gymnasieskola ges fortfarande
jullov i månadsskiftet december-januari. Men hur
länge till?, frågar sig kanske en och annan orolig
elev. I flera skolor förbjuds terminsavslutningen
innan jul att hållas i kyrkan, för att kopplingen
till kristendomen anses diskriminerande. I andra
skolor får man inte fira lucia - hon var ju ett
kristet helgon - eller ha adventsljusstakar. En rek-
tor någonstans i Sverige skall också ha förbjudit
även tomtar i sin skola - då tomten också han kan
sägas stamma från ett kristet helgon, Sankt Ni-
kolaus (Santa Claus)...  Nästa steg borde rimli-
gen vara att avskaffa jullovet och bedriva under-
visning 24, 25 och 26 december. Eller vill rekto-
rerna kanske vara hemma och dela ut julklappar
runt julgranen...?

PER LARSSON  REDAKTÖR

16 Egna tankar

12 Annons från valberedningen

13 Aktuellt från Östsam
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Aktuellt
i Distriktet

Officiell invigning av nytt distriktskansli
I september 2007 gick flytten från Kristdemo-
kraternas gamla kansli till helt nya lokaler på
Westmansgatan 25 B i Linköping. Lokalerna är
belägna Wahlbecks företagspark där flera olika
företag och verksamheter också finns. I samma
hus som Kristdemokraternas kansli finns t.ex.
Valla vårdcentral och familjecentral. Under hös-
ten har flyttbestyren fortsatt. Mycket skräp har
slängts, arkivmaterial har tagits till Östergötlands
läns föreningsarkiv och en del nya inventarier
har köpts in. Till fredag 11 januari  kl 14.00 är
förhoppningen att absolut allt ska vara klart, då
skall nämligen den officiella invigningen av det
nya distriktskansliet högtidligen genomföras.
Trots att kansliet är rymligt ryms förstås inte hur
många som helst samtidigt. Därför har distrikts-
styrelsens verkställande utskott beslutat att skicka
ut inbjudningar till representanter för olika verk-
samheter och sammanhang, bl.a. lokalavdelnings-
ordförande och gruppledare i kommunerna m.fl.
Har du tur får du en inbjudan i din mailbox
eller brevlåda!

Kommun- och landstingsdagar i Uppsala
Traditionsenligt inleds det kristdemokratiska året
med kommun- och landstingsdagar fredag 25-

lördag 26 januari 2008 . Denna gång i Uppsala
och det nybyggda konsert- och kongresshuset.
Som vanligt väntas många kristdemokrater från
hela landet till arrangemanget. Från Östergöt-
land är när detta skrivs 41 personer anmälda.
Fram till 20 december kan man anmäla sig på
bland annat partiets hemsida.

Extra Riksting 26 januari
De som valdes till ombud till årets riksting i
Sundsvall får ännu inte riktigt slå sig till ro. Lör-

dag 26 januari  kl 14.30, direkt efter kommun-
och landstingsdagarna, kallas till extra riksting i
Uppsala. På dagordningen står de stadgefrågor
som beslutades av rikstinget i Sundsvall, och där
nu det andra beslutet måste tas.

Framtidsbildarnas årsmöte
Torsdag 14 februari  kl 18.00 kallar Kristdemo-
kraternas studieorganisation i Östergötland,
Framtidsbildarna, till årsmöte för att summera
det gångna året och blicka framåt mot nya
utbildningar, studieresor och övriga aktiviteter
under 2008. Alla medlemmar (distriktets tret-
ton lokalavdelningar, seniorförbundet och ung-
domsförbundet) har rätt att skicka ombud. Om
din lokalavdelning ännu inte meddelat vilka som
är ombud, gör det så snart som möjligt till Fram-
tidsbildarnas styrelse via sekreterare Per Larsson,
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se eller te-
lefon 013-22 72 84.

Utbildningar i vår
Under våren 2008 anordnar Kristdemokraternas
studieorganisation Framtidsbildarna två utbild-
ningsdagar för förtroendevalda, medlemmar och
andra intresserade. Den första utbildningsdagen
ska fokusera på retorik, anförande- och samman-
trädesteknik och går av stapeln lördag 1 mars  kl
09.00. Den andra utbildningsdagen anordnas
lördag 19 april  kl 09.00 och har medie- och
kommunikationsfrågor som tema. Boka in båda
dagarna i din almanacka! Mer information kom-
mer i början av våren.

Vårstämma i Valdemarsvik
Lördag 15 mars  kallas Kristdemokraterna i Öst-
ergötland till vårstämma i Valdemarsvik. Som
brukligt ska vårstämman behandla verksamhets-
och förvaltningsberättelse för det gångna året,
men också val av bland annat distriktsstyrelse
och rikstingsombud står på dagordningen. In-
för val av distriktsstyrelse har distriktets valbe-
redning en viktig information till alla medlem-
mar. Läs den informationen på sidan 12.

Riksting 2008 i Norrköping
Torsdag 26-Lördag 28 juni 2008  kommer åter
kristdemokrater från hela landet att färdas till
östgötabygd. Rikstinget 2008 ska nämligen
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Kalendarium
för hela distriktet

Fredag 11 januari kl 14.00-16.00
Invigning av nytt distriktskansli för inbjudna
gäster. Läs mer på sidan 4.

Torsdag 17 januari kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Fredag 25-Lördag 26 januari 2008
Kommun- och landstingsdagar i Uppsala. Läs
mer på sidan 4.

Lördag 26 januari kl 14.30
Extra riksting i Uppsala. Läs mer på sidan 4.

Torsdag 14 februari  kl 18.00
Framtidsbildarna i Östergötland har årsmöte.
Läs mer på sidan 4.

Torsdag 21 februari  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 1 mars  kl 09.00-16.00
Utbildning i retorik, anförande- och
sammanträdesteknik. Läs mer på sidan 4.

Lördag 15 mars  kl 09.30-16.00
Vårstämma i Valdemarsvik. Läs mer på sid 4.

Lördag 15 mars  kl 16.00
Distriktsstyrelsens konstituerande samman-
träde.

Torsdag 17 april  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 19 april  kl 19.00
Utbildning i medie- och kommunikationsfrågor.
Läs mer på sidan 4.

Torsdag 22 maj  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Tisdag 10 juni  kl 18.00
Rikstingsträff med ombud och ersättare inför
rikstinget i Norrköping.

Torsdag 26-Lördag 28 juni
Kristdemokraternas riksting i Norrköping. Läs
mer på sidan 4.

Onsdag 9 juli
Kristdemokraternas dag i Almedalen, Visby.

Lördag 2-Söndag 10 augusti
Studieresa i Europa med Framtidsbildarna.
Läs mer här intill.

www.e.kristdemokrat.se

avhållas i Norrköping och De Geer-hallen. En
rikstingskommitté med representanter från di-
striktet är redan igång med planeringen och fler
kommer att behövas för att hjälpa till med det
stora arrangemang ett riksting är. Rikstinget kom-
mer bl.a. att besluta om förslag som fem arbets-
grupper tagit fram kring ekonomi och etik,
ungdomars uppväxtvillkor, modern jämställd-
het, ansvarsfull miljöpolitik samt rättigheter och
skyldigheter i mångfaldens Sverige.

Europaresa sommaren 2008
Hela 35 kristdemokrater från olika kommuner i
Östergötland deltog i 2007 års Europaresa i
studieorganisationen Framtidsbildarnas regi. In-
tressanta och fortbildande studiebesök, kultur-
upplevelser, sevärdheter och framförallt mycket
trevlig gemenskap gjorde resan och resmålet Pa-
ris om möjligt ännu attraktivare! Sommaren
2008 är det dags igen, 2-10 augusti  bär det av
på ny Europaresa. Håll utkik i nästa nummer av
Östergyllen vart kosan styrs...

Seniorerna - som vanligt på hugget!
Till vårt möte i november inbjöd vi Levi Eckes-
kog till att ge oss aktuell Landstingsinformation.
Till kaffet släpptes deltagarna lösa i en mycket
livlig frågestund. Vi är övertygade om att Levi
fick med sig en del matnyttigt, både av kritik
och konstruktiva förslag rörande såväl sjuk- som
äldrevården.

År 2008 fortsätter vi som tidigare med att ge
våra makthavare material till sin maktutövning,
men också att ha trevligt. Notera sista måndagen
i varje månad fram till och med maj. Ett pro-
gram kommer med brev i mitten av januari.

Den 24 januari avhåller Seniorförbundet riks
sitt årsmöte i Uppsala, dagen före våra Kom-
mun- och Landstingsdagar därstädes. Vårt eget
årsmöte avhåller vi måndagen den 25 februari.

SVEN E ANDERSSON ORDFÖRANDE

TORBJÖRN LINDELÖF  KASSÖR
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Rapport
från höststämma i Boxholm

Ombuden samlade i Folkets Hus i Boxholm. Längst fram i bild syns från vänster: Magnus Landberg,
Linköping. Bengt Gunnarsson, Bengt Ekström, Niclas Clarén och Gunnar Nilsson, Norrköping.

Stämman antog avsikt om ny region!
Östgötadistriktets höststämma i Boxholm 17
november 2007 antog en avsiktsförklaring om
regionfrågan som lades fram till stämman i
form av en proposition från distriktsstyrelsen.
Bland annat slog höststämman fast att Öst-
ergötland och Småland samt eventuellt Ble-
kinge och Gotland bör bilda nya Östra Göta-
landsregionen.

En vintrig men solig novemberlördag strömmade
kristdemokratiska stämmoombud från hela Öst-
ergötland till Folkets Hus i Boxholm för att hålla
höststämma. Kommunstyrelsens ordförande,
socialdemokraten Per-Arne Larsson, som styr
med 56 procent av Boxholmsborna bakom sig,
hälsade välkommen till kommunen. Förestånda-
ren för Folkets Hus, Birger Ekström, berättade
om den högteknologiska bioanläggning huset
rymmer som visar allt från aktuella biofilmer till
direktsändningar från operaföreställningar på

Metropolitan i New York och stora idrottsevene-
mang. Distriktets egna politiska företrädare i riks-
dagen, landstinget och Östsam - riksdagsleda-
mot Yvonne Andersson, landstingsråd Levi
Eckeskog och gruppledare Lars Eklund gav ak-
tuella informationer från respektive politisk för-
samling.

STÄMMANS HUVUDTALARE var partisekreterare Len-
nart Sjögren, som bland annat berättade om sitt
första år som partisekreterare, om höstkampanjen
och aktuella politiska frågor.

Efter välsmakande lunch följde stämmoför-
handlingar under ledning av Magnus Oscars-
son. Utöver budget, verksamhetsplan och arbets-
plan antogs alltså en avsiktsförklaring i region-
frågan. På nästa sida kan du läsa avsiktsförkla-
ringen i sin helhet!

PER LARSSON
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Som förtroendevalda på lokal och regional
nivå har vi både som enskilda och tillsammans
som partidistrikt uppgiften att fånga upp med-
borgarnas olika behov inom olika områden.
Människors behov av vård, omsorg, utbildning
o.s.v. är inte oändliga, de är individuella. Beho-
ven blir dock hela tiden mer mångfacetterade.
Hälso- och sjukvården får hela tiden allt större
möjlighet att genom högspecialiserad vård
klara allt mer avancerade sjukvårdande insat-
ser. Forskning och utveckling behöver i större
utsträckning mer omfattande underlag för att
upptäcka nya framgångsrika behandlingsmeto-
der. För allt detta krävs större patientunderlag,
mer samverkan och samarbete. En större re-
gion kan på ett bättre och mer effektivt sätt
möta medborgarnas behov av hälso- och sjuk-
vård.

I Europa är målet för våra utbyten inom nä-
ringsliv, forskning, kultur och turism alltmer
inriktat på olika regioner, och avgränsas inte
längre främst av de gamla nationalstaternas
gränser. För tillväxten inom vårt närområde
krävs större samordning av resurser inom t.ex.
infrastruktur, kommunikationer, turism och
folkhälsa. För att locka såväl investerare och
turister till vår region, tjänar vi på att tillsam-
mans med våra nuvarande grannar gemensamt
marknadsföra en ny Östra Götalandsregion.
God folkhälsa är också en allt viktigare faktor
för ekonomisk tillväxt, på samma sätt som god
ekonomisk tillväxt främjar förbättrad folkhälsa.

Genom att kraftfullt arbeta tillsammans inom
dessa områden ökar tillväxten, då ökar
skatteintäkterna och då förbättras välfärden och
folkhälsan. Medborgarna i vår nya region blir
vinnare!

Kristdemokraterna i Östergötland är därför
av uppfattningen att Östergötland och Småland
samt eventuellt Blekinge och Gotland bildar nya
Östra Götalandsregionen.

· Förberedelser görs för att bilda ett indi-
rekt valt regionförbund från och med 2011
omfattande denna nya region � landstingen
ingår i regionförbundet och varje kommun
tar ställning till deltagande.

· Från och med 2014 års val genomförs direkt-
val till ett nytt regionfullmäktige för Region-
kommunen Östra Götaland.

· Regeringen uppmanas att bilda detta nya län
före 2014 så att länsorganisationen finns på
plats när regionkommunen bildas

· För kommuner som gränsar till annan re-
gion kan man genomföra folkomröstning in-
för den slutliga regionbildningen.

· Distriktsledningen har uppdraget att ta ini-
tiativ och aktivt arbeta i denna riktning till-
sammans med Kristdemokraternas företrä-
dare i grannlänen, i samverkan med övriga
partier i Östergötland och i kontakter med
regeringen.

Antagen av höststämman 2007-11-17.

Avsiktsförklaring avseende bildande av ny Östra Götalandsregion

Partisekreterare Lennart Sjögren (till vänster) gästade stämman och höll ett anförande, liksom riksdagsle-
damot Yvonne Andersson (till höger), som rapporterade från arbetet i riksdagen.
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Rapport
från besök i lokalavdelningar

Medlemsmöten med julfest i Ydre 

Jennysofia Gustafsson med sina
två barn deltog i julfesten.

Johan Fält underhöll med sång och musik.

Delar av lokalavdelningen samlade runt borden i den egna loka-
len i Österbymo. I förgrunden ordförande Doris Andersson.

Julfesten bjöd också på
paketauktion med Johan
Fält som utropare. Vår
distriktsordförande blev
mycket glad över de kni-
var hon ropade in!

Rune i Bäcken lästa lokal poesi på Ydremål.
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och Kinda lokalavdelningar!
I RADEN AV distriktsordförande Margaretha
Ericssons besök av lokalavdelningar, lyckades
hon i sällskap med distriktets anställda Liselotte
Fager och Per Larsson pricka in medlemsmöten
med julfest i både Ydre och Kinda lokal-
avdelningar. Gröt, skinksmörgås och trevlig ge-
menskap var gemensamma nämnare för besö-
ken!

PER LARSSON

Arvid Johansson un-derhåll med jullåtar påfiol.
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Delar av lokalavdelningen i
Kinda samlade i Ateljé
Södergården i Yxefall utan-
för Kisa, som ägs och drivs
av Marita Forsman Anders-
son, som är medlem i lokal-
avdelningen.
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Rapport
regionalt gruppmöte

Utbildning, information och höstfest!
Drygt 40 kristdemokrater från hela distriktet deltog i regional kommun- och landstingsdag 6 oktober 2008.
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Lördag 6 oktober anordnades för tredje gången re-
gional kommun- och landstingsdag för Kristdemo-
kraterna i Östergötland. Denna gång även med höst-
fest! Intressanta föredrag och diskussioner inledde
och god middag, allsång och musiktävling avslutade.

Hur får vi ihop organisation och politik för god valfram-
gång 2010? Kristdemokraternas framtidspolitik i det nya
miljöpolitiska programmet! Vilket inflytande har
Kristdemokraternas systerpartier i våra europeiska grann-
länder? Vilken roll har Östergötland inom forskning och
utveckling i Europa? Det var rubrikerna som dagens före-
läsare hade fått, och som de alla på ett intresseväckande
och lättsamt sätt besvarade.

Kristdemokraternas nya organisationschef Helena
Höij, Sven-Gunnar Persson, ledamot i riksdagens miljö-
och lantbruksutskott, Sofia Damm, Kristdemokraternas
internationella sekreterare samt Linköpings Universitets
marknadschef Göran Felldin med medarbetare var de som
stod för svaren.

PER LARSSON

Från Linköpings
Universitet
medverkade Eva-
Lena Rodriguez,
Per Dannetun
och Göran
Felldin.

Tre kristdemokratiska talare: Helena Höij,
Sven-Gunnar Persson och Sofia Damm.
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Rapport
från träff med socialpolitiskt nätverk

Folkhälsa i centrum vid nätverksträff
Tisdag 6 november träffades
distriktets nya nätverk för so-
cialpolitik för första gången.
Tolv fötroendevalda inom so-
cial-, omsorgs- och folkhälso-
området från sex av länets
kommuner och landstinget
deltog i träffen. Kvällens fo-
kus var hälosfrämjande häl-
so- och sjukvård.

För att inleda kvällens samtal
och bibringa nätverket mer
kunskap kring träffens tema, var
Sofia Elm, läkarstuderande och
forskare i folkhälsofrågor på Lin-
köpings Universitet samt dess-
utom nybliven kristdemokrat,
inbjuden.

Sofia talade bland annat om
vikten av att hitta inre motiva-
tion hos individen att förändra
sin egen livssituation. Bemötan-
det från såväl personal som
medmänniskor är avgörande för
hur det ska fungera.

SAMTALET UNDER TRÄFFEN  fokuse-
rade vidare på samverkan mel-
lan landsting och kommun ge-
nom bl.a. seminarier i regi av
Läns-SLAKO och samordnings-
förbund. Att på vårdcentraler
arbeta med att upptäcka risk-
bruk hos patienter och bedriva
sluta-röka-grupper, borde fin-
nas på alla vårdcentraler. Öster-
götland som en folkhälsoregion
är en fråga som får återkomma
vid kommande träffar!

PER LARSSON

Sofia Elm, läkarstuderande, forskare i folkhälsofrågor och kristdemokrat
inledde den första träffen med distriktets nya socialpolitiska nätverk.

Levi Eckeskog, Boxholm och Nils-Ingvar Graan, Borensberg deltog...

... liksom Mikael Brickarp, Birgitta Antonsson och Anita Sandberg från
Ödeshög.
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Vill du vara med
och forma distriktets framtid?

Vid vårstämman 2008 skall en ny distriktsstyrelse väljas. Är du intresserad av att
vara med i distriktsstyrelsens viktiga arbete? Har du tips på någon annan som du
tycker skulle vara lämplig?

Är du medlem i Kristdemokraterna och skulle kunna tänka dig att vara ledamot
eller ersättare i distriktsstyrelsen. Fyll i nedanstående blankett, skicka den till
Kristdemokraterna i Östergötland, Westmansgatan 25 B, 582 16 Linköping, faxa
den till 013-10 11 06 eller kontakta någon i valberedningen (se nedan!)

Har du som enskild medlem, lokalavdelning eller associerat förbund förslag på per-
soner som skulle kunna vara lämpliga att gå in olika uppdrag i distriktsstyrelsen.
Nominera personen genom blankett som skickas eller faxas eller via mail/telefon.

Om du har frågor får du gärna kontakta valberedningens ledamöter!

Valberedningen består av
Ingrid Eriksson, ordförande, 011-12 26 43, ingrid.eriksson@kristdemokraterna.se
Jan Widmark, Linköping (valkrets 1), 013-23 96 38,  jan.widmark@telia.com
Niclas C larén, Norrköping (valkrets 2), 011-18 93 92, niclas.claren@kristdemokraterna.se
Lena Käcker Johansson, Rimforsa (valkrets 3), 0494-212 08, lena@kristdemokraterna.se
Karin Starkhammar, Mjölby (valkrets 4), 0702-15 56 56, karin.x.starkhammar@gmail.com
Lars-Johan Sunnerberg, Motala (valkrets 5), 0141-21 91 19, lars-johan.sunnberg@kristdemokraterna.se

Jag föreslår följande personer till distriktsstyrelsen: (Föreslå en eller flera personer)

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Ledamöter

www.e.kristdemokrat.se

Jag är intresserade av att engagera mig i distriktsstyrelsens arbete:

Namn:
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INFRASTRUKTUR. Lobbybolagen som Östsam är
delägare i jobbar hårt för Ostlänken, Götalands-
banan, väg E 22. Snart bildas nätverket för Bergs-
lagsdiagonalen. I dagarna har invigningen varit
för förbifart Svärtinge mellan Norrköping och
Finspång, en efterlängtad led för både männis-
kor och miljö. Nästa förbifart gäller Vadstena.

För att lyfta fram landsbygdsfrågorna har ett
seminarium hållits. Utredning om ett klimatkon-
tor i Östergötland pågår. Regionen måste ta sitt
miljöansvar på allvar.

Lärande och arbetsmarknad.  Integrations-
projekt pågår. Lika/Olika, ett projekt  som arbe-
tat med att få funktionshindrade i arbete, har
varit mycket framgångsrikt. Nu gäller det att få
bestående resultat även efter projekttiden. Inför
framtiden, då det blir färre gymnasieelever, dis-
kuteras ändrad huvudman för gymnasieskolan.

KULTUR, NATUR OCH FRITID,  folkbildning. Jag har täta
överläggningar med kulturinstitutionerna. De
arbetar alla med höga kvalitetsambitioner. Öst-
ergötlands länsmuseum har fått ordning på eko-
nomin och vill utvecklas vidare för att ta hand
om det östgötska kulturarvet.  Östgötateatern
har fått minskade statsbidrag och har därför en
tuff hemläxa för att få debet och kredit att gå
ihop.  Norrköpings symfoniorkester måste hitta
nya intäkter för att behålla sin konstnärliga nivå.
Dessutom satsar Norrköpings kommun på att
bli europeisk kulturhuvudstad år 2014. En sats-
ning som kommer att engagera hela regionen!

Det saknas inte problemområden inom kul-
turen, samtidigt som den är till oändlig glädje,
för livskvalitetet, folkhälsa, attraktiviteten i re-
gionen och en väsentlig del av den mänskliga
och ekonomiska tillväxten. Kulturen har ett
mycket stort värde.

EKONOMI. Minskad finansiering gör att vi har re-

ducerat vissa insatser inom t.ex. folkbildning.
Flera spännande nysatsningar görs dock inom
kulturområdet: Vi stärker utbildning inom film-
produktion i Östergötland, tillsätter en samord-
nare för scenkonst, skapar förutsättningar för
kulturläger för unga talanger och skapar ekono-
miska incitament för kommuner att ta emot gäst-
spel från våra olika kulturinstitutioner. Vi kallar
det för Kulturbryggan.

INTERNATIONELLA FRÅGOR.  Samarbetsavtal med Ce-
sis-regionen i Lettland är förlängt. Östsam har
deltagit i en stor EU-konferens i Bryssel i höst
där vi har presenterat vår syn på ”den kreativa
sektorn” och ”utomhuspedagogik”. Vi hade mån-
ga intresserade besökare och spännande samtal.
Vår egen östsamgrupp planerar en studieresa till
Bryssel i början av april 2008.  Glädjande är
också att vi fått in kommunalrådet Anders Eksmo
från Söderköping i ett EU-projekt som skall ut-
veckla skärgården och öarna i Östersjön.

Regionfrågan. Kommunerna och Lands-
tinget har med avsikt avgivit relativt lika remis-
svar. I Östergötland är vi överens som att vi vill
bilda regionkommun så fort som möjligt – frå-
gan är bara med vem? Höststämmans beslut i
Boxholm är mycket glädjande, då vi Kristdemo-
krater talar om att vi gärna bildar regionkommun
med Småland bl a. Vi måste se till att region-
frågan är som en tryckkokare annars blir det lätt
pyspunka på hela frågan.

LARS EKLUND
GRUPPLEDARE, TALESPERSON FÖR KULTUR M.M.

Rapport
från Östsam

Ett omfattande arbete i Östergötland



Rapport
från Riksdagen

Erfarenheter som FN-delegat
JAG HAR UNDER DEN HÄR HÖSTEN  haft förmånen att
få vara partiets representant i den svenska dele-
gationen i FN, New York. Vilken upplevelse det
var att få insyn i och erfarenheter av hur FN-
systemet fungerar i praktiken. Att få vara med i
ett sammanhang där 192 stater deltager för att
bringa ordning och reda i världen.

För en månad sedan var det internationella
FN-dagen till minne av att det var den 24 okto-
ber 1945 som de permanenta medlemmarna
ratificerade FN-stadgan. FN bildades som be-
kant för att förhindra konflikter mellan världens
länder, för att främja den kollektiva säkerheten
och med förhoppningen att göra krig omöjliga i
framtiden. Konflikterna i världen har tyvärr inte
upphört, men än så länge har vi alla fall inte sett
ett tredje världskrig. FN och dess underorgan-
isationer har ända sedan bildandet kommit att
spela en i många sammanhang oersättlig roll för
att upprätthålla världsfreden, för lokal och inter-
nationell konfliktlösning och för att hjälpa nöd-
ställda människor som drabbats av krig eller miljö-
katastrofer.

DET VAR EN INSPIRERANDE och lärorik vistelse som
kom att ge många nya perspektiv på det interna-
tionella arbetet - särskilt på hur sammanlänkat
det är. Sedan Sverige gick med i EU, hör vi till
EU-gruppen inom FN och det är genom den vi
gör vår röst hörd. I praktiken är det det land som
är ordförandeland som för talan. Naturligtvis sker
en samordning först av EU:s uppfattning i en
viss fråga efter informella sammanträden med
alla berörda EU-länder. Detta gör det desto vik-
tigare att vi har ett starkt engagemang inom EU
och att vi som ett första steg gör just vår stånd-
punkt tydlig här. Vi måste stå upp för de värden
vi tycker är viktiga inom EU, för att de sedan ska
bli kända ute i världen. Det hjälper föga att tala
på hemmaplan om vi inte kan vinna gehör för

vår linje inom EU. Och år 2009 är det således
Sverige som ska föra EU:s talan i Generalförsam-
lingen såvida inga nyordningar tillträtt.

De sakområden som EU och FN samarbetar
inom är framförallt mänskliga rättigheter, miljö
och hållbar utveckling, konfliktförebyggande
och krishantering och konfliktbekämpning och
fredsbevarande insatser. Detta är områden där
Sverige sedan lång tid tillbaka har stor trovärdig-
het och där det alltid går att göra mer. Insikten
om att vår tids ödesfrågor som miljöproblem och
från början interna konflikter får globala följder,
gör att vi måste ha ett fortsatt starkt internatio-
nellt engagemang – genom EU och genom FN.
Det var en av de viktiga slutsatser jag kunde dra
efter att ha fått inblick i hur FN fungerar på
plats.

NU GÅR VI JULEN TILL MÖTES och nyåret därefter. Låt
oss påminna varandra att vi är väl lottade med
hög levnadsstandard och materiella ting i jämfö-
relse med övriga världen. Därför är det viktigt att
vi arbetar också internationellt på olika sätt.
Sverige är i flera avseende stort som land vad
gäller bidrag till FN:s olika program. Det är jag
som kristdemokrat stolt över.

Slutligen önskar jag alla mina vänner i Öster-
götland en riktigt god jul och gott nytt år.

YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT



Rapport
från Landstinget

VI NÄRMAR OSS ÅRSSKIFTET  och det är dags att sum-
mera det första året i majoritetsställning i Lands-
tinget i. Under året har flera förbättringar skett
som kan ha stor betydelse för den enskilde med-
borgaren och patienten. Numera hjälper vård-
lotsen dem som hamnat snett i vården. På allt
från vårdcentraler till bibliotek kan östgötarna
hämta egenvårdsguiden som ger praktiska och lät-
tfattliga råd och tips för egenvård på hemmap-
lan. Entreprenörsenheten ger stöd till den perso-
nal som själva vill ta över verksamheten, på t.ex.
den vårdcentral de arbetar. När de fem majoritet-
spartierna efter valet antog sin samverkans-
plattform för mandatperioden fastslogs tre led-
ord; tillgänglighet, kvalitet och delaktighet. De
nämnda förbättringarna passar väl ihop med led-
orden!

Kristdemokraterna och den övriga majorite-
ten hade i mandatperiodens inledning målet att
skapa ett nytt arbetsklimat i landstinget. Syftet
var att minska centralstyrningen från politiker
och direktörer i landstingshuset och istället sätta
större tilltro till personalen i vården. Vi kristdemo-
krater bär från vårt principprogram med oss
subsidiaritetsprincipen, vilken innebär att beslut
ska fattas på mest ändamålsenliga nivå. Princi-
pen gäller förstås även inom den östgötska vår-
den. Till exempel tror vi att varje klinik vet bäst
själva hur de kan effektivisera sin verksamhet för
att minska kostnader. Politiker ska inte vara inne
och klåfingrigt peta i verksamheten!

MÅNGA MEDARBETARE  i vården har uttryckt sin
uppskattning av majoritetens politik för ett för-
ändrat arbetsklimat, och den senaste medarbetar-
enkäten nu i höst visar att landstingets anställda
som helhet är mer nöjda med sin arbetsgivare
och sitt arbete! Vi kan alltså se förbättrad delak-

Nöjdare medarbetare och kortare köer!
tighet  även på ett mer övergripande plan.

Patienter och medborgare i Östergötland har
under lång tid vittnat om att vården håller hög
kvalitet, när man väl har fått tid för läkarbesök,
operation o.s.v. Det kanske viktigaste av majori-
tetens tre ledord har därför varit tillgänglighet.
Tillgängligheten till vården måste förbättras för
alla, men framförallt måste vi värna hälso- och
sjukvårdslagens portalparagraf som anpassades
efter kristdemokraten Jerzy Einhorns
prioriteringsutredning och numera fastslår att
behovs- och solidaritetsprincipen ska gälla – de
med de största behoven ska få vård först! Det är
därför glädjande att den senaste undersökningen
av väntetider nu i höst visar att vårdköerna har
blivit kortare. Landstinget i Östergötland är nu-
mera på rätt väg när det gäller tillgänglighet!

FÖRRA MAJORITETEN  lyckades inte få sjukvårdens
kostnader och intäkter i balans. Trots de drastiska
förändringarna 2003 lyckades man inte ge vår-
den en långsiktigt hållbar grund för att klara upp-
gifterna inför framtiden.  Istället var det bäddat
för mycket stora ekonomiska bekymmer. Därför
är prognosen att sjukvården i år kommer att gå
hela 239 miljoner kronor back. Det är allvarligt,
värre än krisåret 2003! I nuvarande majoritet är
vi noga med att betona att det är verksamheten
själva som vet bäst hur man kan effektivisera och
har därför uppdragit till dem att bidra med sin
kompetens och arbeta med kostnadsreduceringar.
Tillsammans, genom att se personalen som vår
stora resurs, kan vi komma framåt för att få lands-
tingets ekonomi i balans.

Så vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett
gott nytt år. Du vet väl om att du är värdefull!

LEVI ECKESKOG  LANDSTINGSRÅD OCH GRUPPLEDARE
IRÉNE LANGVIK  VICE GRUPPLEDARE

PER LARSSON  POLITISK SEKRETERARE
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Små enkla saker
JUL OCH NYÅR STÅR FÖR DÖRREN  och det brukar för många
innebära en stund då vi tar oss tid för eftertanke. Vi
kristdemokrater står för budskapet att ingen ska hållas
tillbaka och ingen ska lämnas efter. I dessa bråda dagar
med julbestyr av många olika slag har vi alla möjligheter
att förverkliga dessa tankar och vara medmänniskor som
ser den lilla människan i vår närhet.

I flygbladet som delades ut runt om i landet i sam-
band med årets glöggkampanj kunde vi läsa orden: ”Den
hemlöse du möter på gatan förtjänar ett leende och en
varm kopp kaffe. Din granne som inte har någon att fira
jul med är värd en pratstund. Gamla och ensamma upp-
skattar besök.”

SMÅ ENKLA SAKER som det oväntade leendet, några värmande
ord kan vara nog så glädjande. Ta chansen och låt denna
jul bli en stund där du som kristdemokrat är med och
sprider julglädje runt omkring dig. Låt de vackra orden
praktiseras i din närhet och inte bara var något för en
högre politisk agenda.

Att uppleva ett ögonblick av lycka är något som är
möjligt för alla människor, ingen är för gammal ingen är
för ung. Glädjen finns för alla, den lämnar ingen utanför.
Alla kan vara med att sprida och förmedla den. Låt oss
vara öppna för glädje, låt oss njuta av den, låt männis-
korna runt omkring oss bli bortskämda av den.

LISELOTTE FAGER


