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Ledare
från distriktsordföranden

KRISTDEMOKRATERNA HAR HAFT SIN  höstkampanj. Kampanj – ordet låter lite hårt! En
kamp för att vinna väljare som helst ska bli medlemmar. Nej vad jobbigt, då måste vi
stå till svars för både det ena och det andra som vi kristdemokrater inte fick igenom
fullt ut… det finns nog andra som ställer upp…jag har ju så fullt upp med annat…

Hur är det? Finns det någon kämparglöd? Har vi några kämpar kvar? Jo visst finns
dom! I Norrköping kom Gunnar trots ösregn för att vara med på stán, men ibland
sätter värdet stopp även för de kämparglada. Sedan har vi Ingrid som troget väntade
vid lunchtid när jag kom springande från Rådhuset med flygblad. Vi gick Drottning-
gatan upp och ner och Ingrid lämnade flygblad till alla vi mötte med ett glatt: ”Vi har
glada nyheter om pensionen.” De lite yngre fick höra: ”Du kanske har någon anhörig
som har pension?” Nästan alla tog emot flygbladet och många lyste upp och log. Nästa
dag delade vi ut tidningar och Ingrid frågade: ”Vill du ha en gratis tidning? Du kan
läsa om…” och så nämnde Ingrid något av det som står i tidningen. 60 tidningar gick
åt på 30 minuter.

INGRID SA NÅGOT MER, NÄR VI GICK DÄR  på Drottninggatan, som var det verkliga skälet till att
det gick så bra och var så lättsamt. ”Det är ju trevligt att vara ute så här och vi har ju så
bra politik! Vi måste få ut det till fler!”

Visst har Ingrid rätt. Vi har en bra politik, en politik som är modern men samtidigt
är fast grundad i mångtusenåriga värderingar. När

andra partier vänder kappan efter vinden, vi-
ker sig och ändrar åsikt efter vad som är ”poli-
tiskt korrekt”, då står kristdemokraterna raka.
Äktenskapsfrågan är ett tydligt exempel på
detta, en fråga där vi har många sympatisörer.

Tänk att över hela vårt Sverige fanns det
under Höstkampanjen flera Gunnar, Ingridar,

Marior, Annor och Bengtar som lyste upp med
ett leende och ett glatt ord. Nu i advents- och

jultider ska kristdemokraterna åter stå på gator
och torg och med ett leende bjuda på glögg och

pepparkakor och önska våra medmänniskor en God
Jul och ett Gott Nytt År – ett år med en politik som

ser till den som behöver mest. God jul och Gott
Nytt År

MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE

Vi har ju så bra politik!
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Tid för familjen?
I FLERA KOMMUNER i Östergötland har kristdemo-
krater under 2008 varit med och infört vård-
nadsbidrag för större valfrihet i barnomsorgen!
Vi tror att det är bra att föräldrar ges större möj-
lighet att välja ett barnomsorgsalternativ där bar-
nen får mer tid med sina föräldrar de första åren
i livet. Föräldrarna är de viktigaste personerna i
ett barns liv! I socialnämnden i min hemkom-
mun finns ambitionen att så långt det är möjligt
ge stödinsatser till barn som behöver det, i hem-
miljön, tillsammans med föräldrarna, och för-
hoppningsvis kunna undvika placeringsbeslut
för barnen. I det senare fallet råder politisk kon-
sensus över alla partigränser. När det gäller vård-
nadsbidraget finns från vissa partier inte samma
tilltro till föräldrar och familjens betydelse och
förmåga. Jag tror dock att de flesta östgötska för-
äldrarna delar vår kristdemokratiska uppfattning
på det här området. De vet av egen erfarenhet
att familjen spelar stor roll. Så svaret på frågan i
rubriken bör vara Ja. Det är tid för familjen!

PER LARSSON  REDAKTÖR
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Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

Ella Bohlin, tidigare förbundsordförande för
Kristdemokratiska ungdomsförbundet tackas av Lars Eklund. Hans Bjurbäck, projekteldare för EU-
projektet Central Baltic och Anna Lindberg, internationell samordnare på Östsam medverkade också.

Tema EU på regional dag i Brunneby!
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För fjärde gången bjöds östgötska kristdemo-
krater lördag 11 oktober in till regional kom-
mun- och landstingsdag med höstfest. Denna
gång på Brunneby Musteri i Borensberg i
Motala kommun och med temat EU inför 2009
års val till Europaparlamentet.

För att belysa EU ur olika perspektiv hade ar-
rangören Framtidsbildarna bjudit in Kdu:s förra
förbundsordförande Ella Bohlin, nu arbetskam-
rat med förre statsministern Göran Persson på
konsultfirman JKL och i somras kandidat i prov-
valet inför EU-valet. Ella Bohlin talade om

Kristdemokraternas EU-politik nu och i framti-
den. Näste talare var Hans Bjurbäck, projektle-
dare för EU-projektet Central Baltick, som be-
rättade om Östergötlands roll i det EU-stödda
samarbetet i Östersjöregionen.

Anna Lindberg, internationell samordnare på
Regionförbundet Östsam, avslutade trion talare
med att berätta om vad Östergötland gör i EU
och vilken nytta Östergötland kan ha av EU.
Kvällen bjöd sedan på god middag och lekfull
underhållning av Motala lokalavdelning.

PER LARSSON
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Rapport
från höststämma

Riksbesök och prisutdelning på stämma
När Kristdemokraterna i Östergötland höll
höststämma i Rydsnäs i Ydre kommun 15 no-
vember stod såväl besök från Kristdemokra-
tiska kvinnoförbundets ordförande och pris-
utdelning till årets lokalavdelning på pro-
grammet!

En för omväxlings skull solig novemberlördag
hälsade Ydre lokalavdelning med ordförande
Doris Andersson i spetsen välkommen till
Rydängskyrkan i Rydsnäs, där 2008 års höst-
stämma gick av stapeln. Innan stämman avslu-
taders fick stämmodeltagarna ta del av aktuell
information från distriktets egna representanter
i riksdag, landsting och Östsam (Yvonne An-
dersson, Levi Eckeskog, Lars Eklund), njuta av
fin sång av sångerska från Rydsnäs, applådera
den allra första mottagaren av utmärkelsen ”Årets
lokalavdelning i Östergötland” - Mjölby lokal-
avdelning, lyssna på intressant föredragning av
stämmans gästtalare, kvinnoförbundets ordfö-
rande, riksdagsledamot Desirée Pethrus-Eng-
ström samt slutligen snabbt och säkert ledas ge-
nom av stämmoförhandlingarna av Motalas
fullmäktigeordförande Nils-Ingvar Graan.

PER LARSSON

Ett sexitotal stämmodeltagare, med stämmoombud från distriktets alla lokalavdelningar samlades 15 november
till höststämma i Rydängskyrkan i Rydsnäs. Urban Tordsson från Ydre kommun berättar om bygden.
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Desirée Pethrus-Engström var gästtalare påhöststämman i Rydsnäs. Den allra första ut-märkelsen ”Årets lokalavdelning i Östergöt-land” delades ut till Mjölby lokalavdelning. Gun-vor Gransö, Timo Kjellberg och Lars Magnus-son tog emot från Margaretha Ericsson.
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Aktuellt
i Distriktet

Medlemsvärvningstävling våren 2009
Under hösten 2008 pågick distriktets första med-
lemsvärvningstävling med upplägget att så mån-
ga nuvarande medlemmar som möjligt värvar
varsin ny medlem. Det är inte enskilda värvare
som tävlar, utan hela lokalavdelningar. I höstens
tävling lyckades inte någon lokalavdelning nå
upp till minimikravet, men Norrköping var
mycket nära och tilldelades därför ett tröstpris
vid höststämman i Rydsnäs 15 november. Nu
när vi vant oss vid den nya tävlingsmodellen,
tror vi att vårens medlemsvärvningstävling kom-
mer bli en stor succé med flera lokalavdleningar
som tävlar om förstapriserna. Tävlingen börjar
på nyårsdagen och pågår fram till 16 mars. Läs
mer om tävlingen på sidan 12.

Utbildning för nya medlemmar
För de nya medlemmar som faktiskt värvades i
höstens medlemsvärvningstävling eller blivit
medlemmar helt på eget initiativ anordnar
Framtidsbildarna onsdag 18 februari  kl 18.30

en utbildning för nya medlemmar. Under kväl-
len blir det fokus på kristdemokratisk ideologi
och organisation. Självklart är även ”gamla” med-
lemmar välkomna, för att uppdatera sina krist-
demokratiska kunskaper. Mer information om
utbildningen kommer i början av 2009. Anmäl
ditt deltagande senast tisdag 17 februari 2009
till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller via e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se.

Studiecirkel inför EU-valet
Söndag 7 juni 2009 är det val till Europa-
parlamentet. Inför valet är det förstås viktigt att
alla vi kristdemokrater i Östergötland engagerar
oss i den valkampanj som framförallt kommer
att ta fart från och med lördag 9 maj. Som upp-
laddning och fortbildning inför valkampanjen
anordnar Framtidsbildarna en studiecirkel i tre
delar, där det såväl blir praktiska kampanjtips
som  uppdatering kring Kristdemokraternas vik-

tiga frågor inför valet. Självklart blir det utrymme
för frågor och diskussion. Boka redan nu in de
tre tillfällena i din almanacka, lördag 21 februari ,
lördag 7 mars  och lördag 18 oktober . Om du
inte kan vara med vid alla tre tillfällena är du
självklart välkommen vid två eller ett tillfälle! Mer
information kommer i början av 2009.

Utbildning för nomineringskommittér
Under lokalavdelningarnas årsmöten i februari
månad 2009 kommer ett antal kristdemokrater
att väljas till ledamöter i nomineringskommittér
för de olika kommunvalen 2010. Distriktet valde
på höststämman i Rydsnäs en nominerings-
kommitté inför landstings- och riksdagsvalet
2010 (se notis på nästa sida). För alla ledamöter
anordnar Framtidsbildarna torsdag 19 mars  kl
18.30 en utbildningskväll. Mer information och
inbjudan till berörda kommer i början av våren.

Distriktets nätverk fortsätter under 2009
Kristdemokraterna i Östergötland har flera nät-
verk inom olika politikområden där förtroende-
valda från kommun och landsting och andra
intresserade inom respektive område samlas för
kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.
Några nätverk har redan bokat in tider för sina
träffar under 2009. Det kulturpolitiska nätverket
träffas exempelvis torsdagskvällarna 26 februari,
23 april, 24 september och 26 november, alla kl
18.30. Det kommunpolitiska nätverket, som
vänder sig till gruppledare och minst halvtids-
arvoderade i kommun, landsting och Östsam
träffas 11 mars, 27 maj, 8 oktober och 3 decem-
ber. Information om tider för övriga nätverks träf-
far meddelas så fort de blir klara.

Studieresa i Europa i juni 2009
Midsommarveckan 2007 åkte 35 kristdemokra-
ter från Östergötland på studieresa till Paris i
Framtidsbildarnas regi. Under hösten 2008 har
en enkät genomförts bland tidigare resenärer och
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Kalendarium
för hela distriktet

Torsdag 1 januari
Vårens medlemsvärvningstävling börjar! Läs
mer i notis på sidan 6.

Fredag 30-Lördag 31 januari
Kommun- och landstingsdagar i Örebro. Se
www.kommundagarna.kristdemokraterna.se

Torsdag 12 februari kl 18.00
Framtidsbildarna i Östergötland har årsmöte.

Onsdag 18 februari kl 18.30
Utbildning för nya medlemmar. Läs mer i notis
på sidan 6.

Torsdag 19 februari kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 21 februari kl 09.00
Studiecirkel inför EU-valet. Del 1. Läs mer i
notis på sidan 6.

Torsdag 26 februari kl 18.30
Träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

Måndag 2-Fredag 6 mars
Östsamgruppen gör studieresa till München i
delstaten Bayern i Tyskland.

Lördag 7 mars kl 09.00
Studiecirkel inför EU-valet. Del 2. Läs mer i
notis på sidan 6.

Onsdag 11 mars kl 18.30
Träff med distriktets kommunpolitiska nätverk.

Måndag 16 mars
Sista dag i vårens medlemsvärvningstävling!
Läs mer i notis på sidan 6.

Torsdag 19 mars kl 18.30
Utbildning för ledamöter i nomineringskommit-
tér. Läs mer i notis på sidan 6.

Lördag 21 mars kl 09.30
Distriktets vårstämma i Kinda.

Torsdag 7 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 9 maj
Kampanjstart för valkampanjen inför valet till
Europaparlamentet. Aktiviteter i alla lokal-
avdelningar på dagen. Gemensam EU-fest för
hela distriktet på kvällen.

Söndag 7 juni
Val till Europaparlamentet.

www.e.kristdemokrat.se

andra som visat intresse för studieresor till utlan-
det. I enkäten frågades bland annat om önskade
resmål, tidpunkt för resa, upplägg och prisnivå.
Utifrån de enkätsvar som kommit in har Fram-
tidsbildarnas styrelse beslutat att genomföra stu-
dieresan under midsommarveckan 2009 (ca 13-
21 juni). Mer information om resmål och upp-
lägg kommer i 2009 års första nummer av Öster-
gyllen. Håll utkik efter det!

Nomineringsarbetet inför 2010 börjar
Höststämman i Ydre tog första steget mot valrö-
relsen 2010 genom att utse en nominerings-
kommitté för riksdags- och landstingsvalen. En-
ligt arbetsordningen består den av en ordförande,
en representant från varje valkrets och en från
KDU. Här nedan ser du kommitténs samman-
sättning. Nu hoppas vi på ett brett och aktivt
engagemang från alla kristdemokrater i Öster-
götland för att sätta samman de vinnande val-
sedlarna till 2010. I nästa nummer av Öster-
gyllen kommer mera information och en blan-
kett för nominering av kandidater men redan
nu kan du börja maila, ringa eller skriva till oss
med dina förslag.  Du kan kan nå oss alla via
Navet. Nomineringskommittén 2010 består av
Sven Brus, ordförande, Lisbeth Forsberg, Niclas
Clarén, Jan Nordlöf, Irene Langvik, Martina
Axene och Dag Elfström.

SVEN BRUS

Seniorförbundet i Östergötland
Seniorförbundet i Östergötland har normalt träf-
far sista måndagen i månaden på distriktskansliet
på Westmansgatan 25 B i Linköping. Har du
frågor och funderingar kring seniorförbundets
träffar, eller kanske vill du bli medlem? Kontakta
gärna ordförande Sven E Andersson, tfn 0142-
184 61 eller kassör Torbjörn Lindelöf, tfn 013-
12 10 30 eller lindelof.t@comhem.se
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Rapport
från studiecirkel Framtidsgrupp

Studiecirkel med gäster från samhället
Tre lördagar under hösten 2008 har östgöt-
ska kristdemokrater samlats på distriktskans-
liet för att delta i Framtidsbildarnas studiecir-
kel ”Framtidsgrupp”. Varje gång har en gäst
från en del av det svenska samhället talat om
förväntningar på politiken i allmänhet och
Kristdemokraterna i synnerhet. Intressanta fö-
redrag och spännande diskussioner fyllde
lördagsförmiddagarna!

Först ut bland gästerna, lördag 20 september,
var Svenskt Näringslivs biträdande regionchef i
Östergötland, Ulla Lönn, själv egen företagare,
som talade om vad näringslivet har för förvänt-
ningar och önskemål på förtroendevalda politi-
ker på olika nivåer. Utgångspunkten var en en-
kät till företagare, kommunala tjänstemän och
politiker som regelbundet genomförs av Svenskt
Näringsliv. För dagen hade svarsstatistik för öst-
götakommunen Valdemarsvik valts ut.

Vid andra tillfället, lördag 4 oktober, hette
gästen Andreas Ardenfors, andrepastor i Pingst-
kyrkan i Linköping. Andreas föreslog bl.a. att
det vid upphandling av olika samhällsinsatser
ska vara en merit att anbudsgivaren inte är vinst-
drivande (t.ex. kyrkor och andra ideella organi-
sationer) och att kyrkor likt i England bör kunna
få tillbaka skatt på givna gåvor.

DEN AVSLUTADE DELEN  av studiecirkeln, lördag 8
november, gästades av Gösta Björn, tidigare rek-
tor vid Katedralskolan i Linköping under flera
år. Gösta talade bl.a. om att det är viktigt att se
på skolan som en helhet, från första årskursen till
sista året på gymnasiet. Den största utmaningen
för skolan är att läraryrket uppvärderas och får
höjd status. Bättre lärarutbildning en dagens och
höjd lön är medel på väg mot det målet.

Alla tre tillfällena gav intressanta infallsvink-
lar och tips för vidare diskussion och kanske av-
tryck i kommande politiska ageranden.

PER LARSSON

F
O

T
O

: 
P

E
R

 L
A

R
SS

O
N

Tre gäster besökte de tre tillfällena under
studiecirkeln ”Framtidsgrupp”. Överst: Ulla
Lönn, biträdande regionchef var gäst 20
september. Mitten: Andreas Ardenfors,
andrepastor i Pingstkyrkan, Linköping gäs-
tade 4 oktober. Nederst: Gösta Björn, tidi-
gare rektor vid Katedralskolan i Linköping
avslutade serien 8 november.
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Rapport
från studiecirkel Framtidsgrupp

Kulturhelg, studiebesök, seminarium!
Kristdemokraternas kulturnätverk i Östergöt-
land har haft en intensiv höst. I september
åkte nätverket på kulturhelg till Göteborg, i
oktober gjordes studiebesök på Sya hem-
bygdsgård i Mjölby kommun och i november
har nätverket arrangerades kulturseminarium
med gästande rikspolitiker.

Tredje helgen i september, 13-14 september, bar
det av till rikets andra stad, Göteborg. Där vän-
tade kristdemokratiska kulturpolitiker i Göte-
borgs kommun och Västra Götalandsregionen,
som informerade om den övergripande kultur-
politiken och Kristdemokraternas bidrag till den.
Kulturinslag i form av Arnfilm, Cabaret Lorens-
berg, kyrkobesök och guidning på Världskultur-
museet gjorde helgen mycket lyckad!

Måndag 13 oktober väntade nästa aktivitet
med nätverket - studiebesök på Sya hembygds-
gård i Mjölby kommun. Engagerade och kun-
niga medlemmar i hembygdsföreningen visade
gårdens omfattande och skiftande verksamhet.
Återskapade boendemiljöer, handelsbod med en
mängd gamla originalprodukter och ett impo-
nerade telemuseum var en del av utbudet.

TORSDAG 27 NOVEMBER bjöd nätverket i samarbete
med Framtidsbildarna in till kulturseminarium
på distriktskansliet. Temat för seminariet var ”Vad
säger egentligen Kristdemokraterna om kultur?”.
För att söka svaret på den frågan två kristdemo-
kratiska politiker på riksplanet bjudits in. Dan
Kihlström, riksdagsledamot och ledamot i kultur-
utskottet berättade om hur Kristdemokraterna
bidrar till regeringens politik. Conny Brännberg,
till vardags regionpolitiker i Västra Götaland, men
också ledamot i beredningen för kultur och fri-
tid inom Sveriges Kommuner och Landsting,
talade bland anant om hur SKL arbetar för att
förbättra samverkan och utbytet på kultur-
området mellan riksdag, landsting och kommun.

PER LARSSON
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Det kulturpolitiska nätverket gjorde i oktober stu-
diebesök på Sya Hembygdsgård i Mjölby kom-
mun (övre bilden), där bland andra (från vänster)
Lena Käcker Johansson, Rimforsa, Carin Olsson,
Rimforsa, Lars-Johan Sunnerberg, Motala,  Jan
Haraldsson, Linköping, Lennart Ärenman, Vad-
stena, Dan Paulsson, Mjölby och Lars Magnus-
son, Mjölby, deltog. Vid kulturseminarium i no-
vember medverkande Conny Brännberg, politi-
ker i SKL (bilden i mitten) och Dan Kihlström,
riksdagsledamot (nederst).
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Rapport
från Kdu:s förbundsråd

Kdu ordnade förbundsråd i Linköping
Helgen den 15-16 november fylldes Linkö-
pings stadshus med entusiastiska KDU:are
från hela landet, närmare bestämt 70 stycken.
Det var KDU:s förbundsråd som gick av sta-
peln, vilket är att jämföra med partiets parti-
fullmäktige.

Inledningsstal hölls av linköpings vice borgmäs-
tare Patrick Vigren. Efter Patrick hade talat an-
ordnades en europapolitisk utbildning av Jonas
Lundqvist, som har en lång erfarenhet som poli-
tisk sekreterare i Bryssel  - först åt Lennart
Sacrédeus och sedan åt Lars Wohlin. Sedan be-
handlade förbundsrådet förbundsstyrelsens för-
slag till europapolitiskt manifest som bar rubri-
ken “Realistiska Europavänner”. Debatten kom
att handla om vad EU skulle respektive inte skulle
ha att göra med. Förbundsstyrelsens linje, och
den som vann förbundsrådets gillande, var att
EU:s uppgift var att skydda de 4 friheterna unio-
nen grundades på och att parlamentet endast i

Till vänster: Patrick Vigren höll ett inlednigsanförande och hälsade alla välkommna till Linköping. Överst till
höger: "Äktenskapsfrågan är ännu ej förlorad", sa förbundsordföranden i sitt tal. Nederst till höger: Glada
KDUare. Från vänster: Dag Elfström, Linköping; Alex Harisson, Kristianstad; Christopher Dywik, Kalmar och
David Högberg, Linköping.
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undantagsfall ska sträcka sig utanför detta an-
svarsområde. På kvällen anordnades en sittning
på studentrestaurangen Nationernas Hus i cen-
trala Linköping. På söndagens morgon höll för-
bundsordförande Charlie Weimers ett mycket
uppskattat tal som till stor del handla om vikten
för partiet att våga sticka ut och vara obekväma i
familjefrågorna. Partiledningen fick både ros och
ris. Han berömde Göran Hägglunds principfast-
het i äktenskapsfrågan, men kritiserade också par-
tiledningen för att ha drivit igenom
jämställdhetsbonusen på senaste rikstinget. Se-
dan behandlades det säkerhetspolitiska
manifestet, där den stora debatten kom att handla
om värnpliktens varande eller inte. Till slut vann
linjen om könsneutral värnplikt med komplet-
tering av kontraktsanställningar. Det var glada
och belåtna KDUare som bröt upp på sönda-
gens eftermiddag. Det är ett taggat KDU som
nu spetsar sig inför europaparlamentsvalet.

DAG ELFSTRÖM
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Vill du vara med
och forma distriktets framtid?

Vid vårstämman 2009 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
Bengt Ekström, ordförande, Norrköping (valkrets 2), 011-13 27 13, bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se
Jan Widmark, Linköping (valkrets 1), 013-23 96 38,  jan.widmark@telia.com
Sofia Bortkiewicz, Åtvidaberg (valkrets 3), 0120-129 22, sofia.bo@tele2.se
Arne Gustavsson, Boxholm (valkrets 4), 0142-540 13, arne.gustavsson@hotmail.com
Olof Johansson, Finspång (valkrets 5), 0122-122 99, olof.johansson@logica.com

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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Värva en ny medlem!
Alla kristdemokrater i Östergötland bjuds in till vårens stora medlems-

värvningstävling, där din lokalavdelning kan bli den stora vinnaren!

Start: Vid årsskiftet 2008-2009, närmare bestämt nyårsdagen 1 januari 2009.
Tävlingsperiod: Från och med 1 januari till och med 16 mars 2009.
Regler: Maximalt en värvning per nuvarande medlem får räknas, men så många som möjligt av
de som är medlemmar vid tävlingens start ska värva en ny medlem under tävlingsperioden.
Vinnare: Det finns två prisklasser, dels den lokalavdelning som värvar flest nya medlemmar
under tävlingsperioden (där flest medlemmar värvar varsin ny medlem, minst 10 nya), dels den
lokalavdlening  som genom nyvärvade medlemmar procentuellt ökar sitt medlemsantal mest
(minst 5 nya medlemmar).
Prisutdelning: Vid distriktets vårstämma lördag 21 mars 2009.

Priser i medlemsvärvningstävlingen
Pris för den avdelning som värvar flest: Vårfest för alla medlemmar i lokalavdel-
ningen fredag 3 april 2009 kl 18.00 med förtäring och underhållning.

Pris för den avdelning som ökar procentuellt mest: Vårfest för alla medlemmar i
lokalavdelningen lördag 4 april 2009 kl 15.00 med förtäring och underhållning
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EN MÄRKLIG BENÄMNING  på på en internationell kon-
ferens som gick av stapeln i Glasgow, Scottland,
17 - 21 november och som jag hade förmånen
att delta i. Vad är då kreativitet? Det är lätt att få
många svar för alla känner vi väl oss kreativa på
något sätt - påhittiga kanske. Men en generell
deffinition som man skulle kunna använda är:
”Kreativitet är att komma på något nytt som
människor anser sig ha nytta av.” Ja, det är ett
sätt att förklara. Och ett sätt att beskriva det, som
ofta på den Europeiska kontinenten, kallas för
”kreativ industri”. I Östergötalnd har vi kartlagt
den kreativa sektorn, som vi säger, och funnit att
omkring 10% av alla anställda finns där. Med
andra ord: den kreativi sektorn är mycket bety-
delsefull för människors liv och levebröd. I Eng-
land är man från regeringshåll mycket medveten
vad kreativitet betyder för samhällsutvecklingen.
Premiärminister Gordon Brown lovade tidigare
i år att: ” I det kreativa Storbrittanien skall kultur
och kreativitet sättas i centrum i vår samhällsge-
menskap.” Kan vi förvänta oss ett liknande utta-
lande från vår stadsminister? Om uttalandet ute-
blir så är vår stadsminister inte ensam. De Euro-
peiska regeringarna har svårt att inse möjlighe-
ten att nå nationell eller regional utveckling ge-
nom att satsa på t ex kreativa kluster, samver-
kande företag och organisationer, upplevelse-
industrin etc, trots att man har möjligheterna
alldeles inpå sig. Kanske beror det på okunskap

I ÖSTERGÖTLAND HAR VI  ”mappat”, utrett, den krea-
tiva sektorn och frågat oss: Vad består den av,
vilka är engagerade och hur många, vilken eko-
nomi representerar den etc. En kunskap som är
ovärderlig om vi vill vara med och utveckla krea-
tivitet, kultur och samverkan. vV behöver alltså
kunskap. Från Östergötland leder vi ett liknande
projekt som gäller mellansverige. Vi behöver
skaffa oss kunskap om den kreativa sektorn även
här! Projektet heter ”KRUT” (Kreativ utveck-

ling). Vi tror att det kommer ha sprängkraft på
de kreativa näringarna. Som om inte detta var
nog, regionförbundet i Östergötland har fått ett
inter reg projekt godkänt (det fjärde bästa av
600 projekt), värt 17 miljoner. Projektet heter
Creative Groth och skall tillsammans med sju
andra länder lyfta fram kreativiteten betydelse
som utvecklingsfaktor för mänslkig och ekono-
misk tillväxt.

GLASGOW VAR KONFERENSSTADEN. En sliten stad som
genomgått många företagsnedläggelser. Det syns
i stadbilden och det syns på människorna - i
varje fall på dem som rörde sig sent på kvällarna
i stadens centrum. Men staden har bjudit mot-
stånd mot förfallet och armodet! I slutet av 90-
talet blev Glasgow Europas kulturhuvudstad.
Man förvandlade urblåsta fabriksbyggnader till
kulturhus.Man har ett fantastiskt konserthus. Vår
konferens hölls på Old Fruitmarket, dvs i den
gamla saluhallen för frukt. Intill stadens vatten-
speglar har man låtit arkitekter få ta ut sina krea-
tiva svängar. Det är tydligt: när samhället är på
väg att haverera kan kulturen vara räddningen
och vägen vidare mot mänsklig och ekonomisk
tillväxt. Ingen kan beordra kreativitet, men vi
kan skapa förutsättningar för kreativa insatser.
Kreativitet, kultur och samverkan det är ledorden
för ett samhälle med livskvalitet.ars

Rapport
från Östsam

Kreativa kluster

LARS EKLUND
GRUPPLEDARE FÖR KRISTDEMOKRATERNA

I REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM



Rapport
från Riksdagen Kd kan lösa äktenskapsfrågan

VÄNNER, GE INTE UPP! Ännu finns möjlighet att sam-
las kring ett konstruktivt förslag i  äktenskapsfrå-
gan.  Jag  beklagar att övriga partier i regeringen
inte var intresserade av att fortsätta förhandling-
arna för att hitta en lösning. Nu får vi riksdagsle-
damöter ta vårt ansvar och försöka ena oss.

Vi anser inte att nuvarande äktenskapslag-
stiftning är diskriminerande. Den vilar på tradi-
tioner och principer som håller. Med vilja, fan-
tasi och öppna kreativa sinnen går det att finna
en konstruktiv lösning som kan samla partier och
breda grupper av svenska folket. Tyvärr har  posi-
tionerna tenderat att låsa sig. Med tanke på att
äktenskapslagstiftningen har djup förankring hos
folket finns det anledning att pröva alla sidor av
frågan och inte låta sig styras av starka lobby-
grupper och rådande tidsanda. Vi ska komma
ihåg att rent juridiskt har hetero- och homosexu-
ella relationer samma juridiska skydd redan idag.

DEN DEBATTSTÄMNING SOM  har rått i denna fråga är
olycklig. Vi får alla ta på oss ansvar. Den bygger
på att det finns många som har tydliga uppfatt-
ningar, både för och emot en könsneutral äkten-
skapslagstiftning. Dels har vi dem som utifrån
filosofiska, traditionella eller religiösa bevekelse-
grunder betonar vikten av att värna det unika i
relationen mellan man och kvinna som idag in-
ryms i begreppet äktenskap. Dels de som hävdar
att det faktum att homo- och heterosexuella re-
lationer benämns olika är en diskriminering.

Kan man genom att respektera dessa, till sy-
nes olika ingångsvärden, finna en lösning som
tillfredställer det stora flertalet medborgare? Vi
tror det och har föreslagit att äktenskapsbalken
ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk, som
gäller lika för hetero- och homosexuella par. Där-
med skiljer man på den strikt rättsliga ordning
som staten ska reglera, och äktenskapsbegreppet
och kyrkornas ceremoni som har starka filoso-
fiska, traditionella och religiösa dimensioner. Rent
praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig
går till en myndighet och registrerar det juri-
diska förbundet. Därefter inramar varje par gif-

termålet på det sätt som de själva önskar. Det kan
vara allt från stort kyrkbröllop till att man nöjer
sig med själva registreringen. Vi tror att detta
kan lösa konflikten som idag finns. Flera mor-
gon- och kvällstidningars ledarsidor, RFSU, sam-
fundsledare och andra har instämt i att det är ett
intressant alternativ som skulle lösa de principi-
ella problemen. Liknande lösningar finns redan
i flera andra länder som Spanien och Frankrike.

ISTÄLLET FÖR ATT GENOMDRIVA en lag som skulle göra
en stor grupp av svenska folket besvikna och
leda till splittring bör vi stifta en lag som tillgo-
doser både de homosexuellas krav på likabehand-
ling och den religiösa och filosofiska övertygel-
sen om äktenskapets innebörd. En lag som fullt
ut respekterar båda synsätten i denna fråga.

Nu när kristdemokraterna hindrat regeringen
från att lägga ett förslag om könsneutral äkten-
skapslagstiftning så vet vi att frågan dyker upp i
riksdagen. Då kommer vi att lägga fram en mo-
tion om en civilrättslig samlevnadsbalk som ett
alternativ till förslagen om en könsneutral äkten-
skapsbalk. Som partiets representant i Civil-
utskottet kommer jag att underteckna motionen.
Det blir en fråga för varje enskild riksdagsleda-
mot att ta ställning till. Många från olika partier
har uttryckt stöd för vår hållning. Hur gör de nu
när frågan ställs på sin spets? Väljarna är säkert
intresserade av att veta hur de riksdagsledamöter
som de valt in i riksdagen kommer att agera. Detta
gäller inte minst de moderata riksdagsledamöter-
na vars parti bytt åsikt efter valet. Så min fråga
till er är om ni är villiga att påverka väljarna i vårt
län att i sin tur påverka sina riksdagsledamöter
att rösta ”rätt” i denna fråga. Gör det genom att
skriva brev eller maila. Med många riksdagsleda-
möter som röstar för vårt förslag kan vi fortfa-
rande få en bra lösning.

YVONNE ANDERSSON
RIKSDAGSLEDAMOT



Rapport
från Landstinget Kostnadsreduceringar, men

med fortsatt utveckling!
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EFTER EN LÅNG DEBATT har nu finansplanen för
2009-2011 beslutats av landstingsfullmäktige.
Det är ganska bistra tider och även landstinget
har behov a v en hel del kostnadsreduceringar
redan nästa år för att inte problemen ska hopas
inför framtiden. Visionen Bra vård och bättre
hälsa med inriktning mot bättre tillgänglighet,
kvalitet och delaktighet ska samtidigt drivas som
utvecklingsprojekt för att möta medborgarnas/
patienternas behov. Förbättringsarbete och ef-
fektivitet måste vara i fokus. Det handlar om
förbättrade arbetssätt och vårdprocesser som
därmed frigör resurser till angelägna områden.

2009 höjs vårdavgifterna något (efter att ha
varit oförändrade sedan 1991). Högkostnads-
skyddet ligger dock kvar på 900 kronor. Det
innebär att vi som är rätt friska och inte behöver
uppsöka vården så ofta får en något högre av-
gift. De som ofta behöver uppsöka hälso- och
sjukvården behöver fortfarande inte betala mer
än 900 kr. De pengar som avgiftshöjningen ger
används bl. a till förbättrad cancersjukvård,
hjärtsjukvård och nya möjligheter inom öron-
området.

UNDER 2009 INFÖRS Vårdval Östergötland som kom-
mer att förbättra möjligheten för befolkningen
att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodo-
sedda. Genom att alla vårdcentraler genom vård-
valssystemet måste uppfylla de stränga kvalitets-
krav som auktorisation kräver, garanteras befolk-
ningen en nära hälso- och sjukvård som i större
utsträckning kännetecknas av god kvalitet, ökad
tillgänglighet och förbättrad delaktighet.

En av hälso- och sjukvårdens viktigaste upp-
gifter är att förebygga sjukdom och ohälsa.  Där-
för ska landstinget tillsammans med andra sam-
hällsaktörer aktivt arbeta för förbättrad folkhälsa.
Hela hälso- och sjukvården ska vara tydligt
hälsoorienterad. Det kärva ekonomiska läget krä-

ver än mer av våra ansträngningar på detta om-
råde.

Arbetet i bl. a. samordningsförbunden har
tillsammans med åtgärder från regeringen bidra-
git till att sjukskrivningstalen i Östergötland gått
ned och nu ligger bättre än riksgenomsnittet.
Vår inriktning framåt är samordningförbund i
varje kommun i länet. På sätt kan vi bättre hjälpa
människor tillbaka till ett aktivit liv i arbete. Vi
menar att god hälsa hos befolkningen går hand i
hand med god tillväxt i regionen! Alla kommu-
ner utom Kinda och Ydre har nu visat intresse
för denna möjlighet. Nya kommuner är Söder-
köping och Valdemarsvik.

REGERINGENS TANDVÅRDREFORM  med tandvårds-
check för att främja mer regelbundna besök i
tandvården, stärker tandvårdens viktiga roll i det
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande ar-
betet inom hälso- och sjukvården - inte bara av-
seende tandhälsa utan individens hälsa i stort.
Framför allt får nu de med störst behov ett stöd
för att kunna klara av sina kostnader för tandvår-
den.

I centrum för hälso- och sjukvårdens insatser
står den enskilde patienten och dennes indivi-
duella behov. Hälso- och sjukvård ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. De enskilda pa-
tienter som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska också få vård först.

Till sist vill jag önska alla läsare av Östergyllen
en god avslutning på året och ett riktigt Gott
Nytt År!

LEVI ECKESKOG
LANDSTINGSRÅD



POSTTIDNING B

Östergyllen
Westmansgatan 25 B
582 16 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

Stöd till det civila samhället
HAR VI SKAPAT ett samhälle här i
Sverige där människor i någon
mening upplever att man är
underbekräftad och kanske inte
tagen på allvar? Jag tror det är så.
Om det är medvetet eller ej kan
jag inte uttala mig om.

Kombinationen av att poli-
tiken under 1900-talet har ve-
lat lägga livet till rätta och den
svenska folkmentaliteten ”att
man inte ska sticka ut och visa
sig ’märkvärdig’ ” har lett till att
vi i Sverige är ett flitigt folk med
ett gott självförtroende men med
en lägre självkänsla.  Jantelagen
är kanske inte lika stark längre
men vi vill gärna agera i grupp
och passa in. Att som individ
sticka ut och säga sin mening
innebär en risk.

KONSEKVENSEN AV  detta är att vi
har ett svagare civilt samhälle än
nödvändigt. Människor har en
inbyggd förväntan att få direk-
tiv uppifrån och att det är nå-
gon annan eller staten som för-
väntas ta initiativet. Tsunami-

katastrofen visade på dessa bris-
ter i det svenska samhället.

Utmaningen i valet 2010 är
att beskriva ett samhälle där du
som individ ges möjlighet att ta
ansvar för ditt liv och utvecka
din talang, gärna i samarbete
med andra. Jag vill se ett mer livs-
bejakande Sverige. Jag vill se fler
företagsamma människor vars
omgivning hejar på och stöttar
den som vill försöka.

FRÅGAN JAG STÄLLER  mig är om det
är möjligt att på ett bättre sätt
matcha människors vilja, intresse
och erfarenheter med praktiska
möjligheter och förutsättningar
att utveckla sin talang?

Varför inte släppa loss möj-
ligheten att stödja det civila sam-
hället på olika sätt. Släpp loss
möjligheten att skattefritt kunna
investera via ett eget omställ-
ningskonto för att bli anställ-
ningsbar för ett nytt jobb eller
kunna spara ihop till ett startka-
pital för start av eget företag eller
utbilda sig för ett nytt yrke!!

ANDERS RIEDENFALK


