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Ledare
från distriktsordföranden

Jag sitter som vanligt och skriver medan jag är på resa – just nu på tåget från Uppsala. 
Presidiet i Vård- och omsorgsnämnden i Norrköping har varit på 7-stadskonferens och 
fått information om demens och om nationell samordning genom IT-användning i 
kommunal vård- och omsorg. Alla som träffas tycker att det är viktigt med erfaren-
hetsutbyte och samarbete mellan kommunerna, för att äldre och funktionsnedsatta 
ska kunna få den bästa vården och omsorgen. 

Kvällen innan jag åkte träffades alla distriktsordföranden i Östergötland och de 
politiker som suttit i arbetsgrupper tillsammans med Kalmar och Jönköping, för att 
förbereda en gemensam större region. Grupperna presenterade sina arbeten och till-
sammans slog vi fast att vi fortfarande vill arbeta med samma målsättning som tidigare. 
Det bestämdes också att vi skulle samtala med Kronoberg som på nytt visat intresse, 
eftersom Skåneregionen inte precis välkomnar dem. Alla är enade om att samarbete 
mellan länen är nödvändigt för att medborgarna ska kunna få den allra bästa servicen.

15 och 16 september hände det i USA som förändrade situationen i hela världen. 
Den globala konjunkturen har försämrats snabbt och kraftigt. Det blev ett dramatiskt 
fall i svenskt tillväxt sista kvartalet 2008 och vi är nu i en lågkonjunktur som vi inte 
sett sedan 30-talets depression. Nu är det viktigare än någonsin med ett samarbete 
mellan länderna i Europa; för tillväxt men framförallt för den kristdemokratiska 
grundtanken om ett enat Europa – för freden!  

vi står inför ett avgörande Europaval! Kristdemo-
kraternas mål är minst 160 tusen röster som ger 
ett mandat. Det innebär att alla partimedlem-
mar måste värva minst 7 röster var - då har vi 
nått målet! Missar vi detta så blir det svårt att 
nå framgång i valet 2010. Men två tredjedelar 
av svenska folket vet inte ens om att det är val!!! 
Vänner – Kristdemokrater här gäller det att 

mobilisera styrkorna! Alla kan vi på olika sätt 
vara med och ta ansvar i valrörelsen – för freden, 

för klimatet och för människorättsfrågorna!  
    Jag önskar Östergötlands tre kandidater 

Christina Doctare från Vadstena, Sven Brus från 
Norrköping och Lars Eklund från Linköping 

lycka till i valrörelsen och i valet. Och er alla 
medlemmar önskar jag en riktigt inspi-

rerande och roligt valrörelse!
margaretha ericsson
DistriktsorDföranDe

Nytt år med nya möjligheter!
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En östgöte i Eu?
Aldrig tidigare har medborgarna i Öster-
götland haft så många östgötska kristdemokra-
ter att rösta på i ett Europaparlamentsval som 
i valet 7 juni. Tre östgötska kristdemokrater 
återfinns på den kristdemokratiska valsedeln, 
och en av dem dessutom bland de fyra topp-
kandidaterna! Chanserna är alltså större än 
någonsin att att en östgötsk kristdemokrat tar 
plats i Europaparlamentet efter valet. Vi som 
är kristdemokrater och bor i Östergötland 
kan alltså inte klaga på att det saknas likasin-
nade lokala representanter att kryssa i valet. 
Som tur är finns dessutom 51 andra duktiga 
kristdemokrater på listan, som kristdemo-
krater i alla åldrar runt om i hela landet kan 
känna samhörighet med. Eftersom alla står för 
Kristdemokraternas fantastiska Europapolitik 
är det bara att välja bland kandidaterna. I det 
här numret av Östergyllen har du chans att 
läsa vilka frågor som står högt på dagordningen 
för Kristdemokraterna och de tre östgötska 
kandida terna!

Per larsson reDaktör
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Birgitta olaisson, ordförande 
i kinda hälsade välkommen.

Rapport
från vårstämma i Rimforsa

Listettan Ella Bohlin talade i Rimforsa
Kristdemokraternas främsta toppkandidat i valet till europaparlamentsvalet var huvudtalare när 
östgötadistriktet samlades till vårstämma på liljeholmens folkhögskola i rimforsa lördag 21 
mars. På programmet stod också information från riksdag, landsting och östsam liksom val av 
distriktsstyrelse och behandling av östgötska motioner till årets riksting i västerås.

Drygt 80 kristdemokratiska stämmombud 
färdades i soligt och varmt vårväder till vack-
ert belägna Liljeholmens folkhögskola för att 
avhålla ordinarie distriktsstämma, eller om så 
vill, vårstämma för Kristdemokraterna i Öster-
götland. Med det annalkande EU-valet i åtanke 
hade Ella Bohlin, överst på Kristdemokraternas 
valsedel i Europaparlamentsvalet, bjudits in 
som huvudtalare. Och efter inledande sång- 
och musikunderhållning från musikaliska 
Rimforsatjejer, aktuella informationer från 
riksdagen, landstinget och Östsam, anledde 
Ella till skolans aula och sitt EU-anförande.

Kristdemokraternas valmanifest och dess 
allra hetaste frågor stod i fokus för talet, och 

därmed kom mycket att handla om miljö, 
internationell ekonomi, alkohol- och drogpo-
litik samt bekämpning av gränsöverskridande 
brottslighet.

efter en välsmaKande lunch väntade eftermid-
dagens stämmoförhandlingar under ledning av 
stämmoordförande Nils-Ingvar Graan. Bland 
annat valdes ett nytt presidium för distrikts-
styrelsen (ordförande Margaretha Ericsson, 
1:e vice Martina Axene och 2:e vice Anders 
Eksmo). Mest uttrymme fick behandling av 
14 östgötska motioner till sommarens riksting 
om allt från kärnkraft till reflexvästar.

Per larsson

ella Bohlin talade till en intres
serad publik (övre stora bilden).

iréne Langvik och sven Brus avtacka
des efter många år i distriktsstyrelsen.
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Hela resegruppen samlade utanför kristdemokratiska systerpartiet CsU:s 
huvudkontor i Munchen. Devisen betyder ”närmare människor””
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överst: CsUpolitiker och svensk 
honorärkonsul i rådhuset. nederst: 
Delstatsparlamentets plenisal.

Rapport
från studieresa till München

Östsamgruppen hos kollegor i Bayern!
första veckan i mars gjorde Kristdemokraternas östsamgrupp en studieresa till den tyska delsta-
ten Bayern och dess huvudstad münchen. flera intressanta studiebesök genomfördes kopplade 
till politik och sverigekontakter, nya bekantskaper gjordes och münchens och Bayerns historia 
och sevärdheter utforskades.

Östsamgruppen förstärkt av ytterligare några 
östgötska kristdemokrater styrde på måndags-
eftermiddagen 2 mars kosan mot München. 
Efter en natts sömn ankomna till resmålet, 
väntade på tisdagen en ordentlig upptäcktsfärd 
i München till fots och med spårvagn, buss 
och tunnelbana. Goda vänner till Per Larsson, 
boende en bit söder om München, agerade 
guider till historia och nutid.

På onsdagen inleddes dagen med stu-
diebesök på delstatsdepartementet för hälsa 
och miljö, där en föredragning gavs om bl.a. 
ett stort pågående folkhälsoprojekt i Bayern. 
Därefter väntade besök hos Svenska försam-
lingen i Bayern och deras församlingslokal i 
centrala Munchen. Kyrkorådsordförande och 

några ytterligare svenskar berättade om för-
samlingens verksamhet och serverade klassisk 
bayersk lunch.

onsdagen fortsatte sedan med studiebesök 
hos Kristdemokraternas bayerska systerparti, 
CSU, i deras huvudkontor i Franz-Joseph-
Strauß-Haus. Dagen efter fortsatte kontakten 
med CSU, genom några lokala Münchenpo-
litiker i Rådhuset, där också träff med svenske 
honorärkonsuln i München genomfördes. 
Torsdagen innhöll också en rundtur i bayerskt 
alplandskap under ledning av Pers vänner. På 
fredagen gjordes resans sista studiebesök i det 
bayerska delstatsparlamanetet.

Per larsson
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Aktuellt
i Distriktet

Medlemsvärvningstävling fram till valet!

För att ta till vara på en valrörelses rika möj-
ligheter att värva medlemmar, har vårens 
medlemsvärvningstävling förlängts till torsdag 
4 juni, tre dagar innan valdagen. Upplägget 
för tävlingen, är som tidigare beskrivits, att så 
mån ga nuvarande medlemmar som möjligt 
värvar varsin ny medlem. Det är inte enskilda 
värvare som tävlar, utan hela lokalavdelningar.  
Det finns två prisklasser, en för stora lokalav-
delningar och en för små. I båda klasserna är 
förstapriset en fest för hela lokalavdelningen. Se 
alltså till att värva på för fullt fram till 4 juni!

Landstingsmajoriteten kampanjar
Landstingsmajoriteten i Östergötland beståen-
de av Kristdemokraterna och kollegorna i Mo-
deraterna, Vrinnevilistan, Centerpartiet och 
Folkpartiet, genomför under vecka 19 en vår-
kampanj i länets tre största städer; Linköping, 
Norrköping och Motala. I alla tre städerna 
besöks sjukhusen runt lunch, och stadens torg 
på eftermiddag respektive förmiddag. måndag 

4 maj besöks Norrköping, onsdag 6 maj står 
Motala på tur och torsdag 7 maj styrs kosan 
till Linköping. Är du ledig dagtid och skulle 
vilja hjälpa till med flygbladsutdelning, hör 
av dig till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller 
via e-post per.larsson@kristdemokraterna.se. 

Kampanjstart för EU-valkampanj!
lördag 9 maj är det kampanjstart för Kristde-
mokraternas valkampanj inför EU-valet 7 juni. 
Runt om i Östergötland anordnar lokalavdel-
ningarna aktiviteter under dagen. Toppkandi-
dat Christina Doctare gästar bl.a. Norrköping 
och Linköping. På kvällen kl 18.00 samlas alla 
kristdemokratiska kampanjarbetare och andra 
intresserade till Europafest i Linköping. Läs 
mer om Europafesten på sidan 15.

Spring Blodomloppet med KD-tröja!
På kvällen torsdag 28 maj avgörs Blodomlop-

pet i centrala Linköping. Tusentals personer 
från hela Östergötland går, joggar eller springer 
5 eller 10 km. Arrangemanget är förstås en 
manifestation för blodgivning och en utmärkt 
hälsofrämjande insats. Dessutom blir loppet i 
år på initiativ av Kristdemokraterna i Boxholm, 
ett inslag i Kristdemokraternas EU-valkampanj 
i Östergötland. De tre östgötska kandidaterna 
i valet; Christina Doctare, Sven Brus och Lars 
Eklund deltar i loppet, liksom flera andra 
kristdemokrater från olika håll i länet. Är du 
och några vänner också intresserade av att 
gå, jogga eller springa med kristdemokratisk 
t-shirt, anmäl er på Blodomloppets hemsida 
och hör sedan av er till distriktskansliet på tfn 
013-10 16 20 eller 0703-18 33 83.

Östgötar på Europaresa i juni
13-21 juni åker 35 östgötar med Kristdemokra-
ternas studieorganisation Framtidsbildarna på 
studieresa i Europa med destination Österrikes 
huvudstad Wien. En rad intressanta studiebe-
sök väntar resgruppen i Wien och på ditresan 
hinns också besök med i tyska Greifswald 
och Tjeckiens huvudstad Prag. På hemresan 
görs paus i tyska huvudstaden Berlin. Är du 
intresserad av följa med på kommande resar-
rangemang i Framtidsbildarnas regi, kontakta 
Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller via e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se.

Riksting i Västerås
Kristdemokraternas högsta beslutande för-
samling på nationell nivå, Rikstinget, anord-
nas torsdag 25-lördag 27 juni i Västerås. En 
delegation bestående av 14 ombud och 14 
ersättare från Östergötland är kallade att delta 
i rikstinget, som i år bl.a. ska behandla en 
rad motioner från kristdemokrater runt om 
i landet. Den östgötska delegationen träffas 
onsdag 10 juni för att tillsammans förbereda  
de östgötska agerandena på årets riksting.
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Kalendarium
för hela distriktet

torsdag 7 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 9 maj
kampanjstart för valkampanjen inför valet till 
europaparlamentet. aktiviteter i alla lokalav
delningar på dagen. Gemensam europafest för 
hela distriktet på kvällen. se här intill och sid 15

onsdag 27 maj kl 18.30
Distriktets kommunpolitiska nätverk har träff.

torsdag 28 maj 
östgötska kristdemokrater springer Blodomlop
pet i Linköping. Läs mer här intill.

söndag 7 juni 
Val till europaparlamentet.

lördag 13 juni-söndag 21 juni 
studieresa till Wien. Läs mer här intill.

torsdag 25 juni-lördag 27 juni 
kristdemokraternas riksting i Västerås. Läs mer 
här intill!

torsdag 2 juli 
kristdemokraternas dag under Politikerveckan i 
almedalen, Visby, Gotland.

tisdag 18 augusti kl 18.30
träff med lokalavdelningarnas nomineringskom
mittér på distriktskansliet i Linköping.

lördag 5 september 
ideologidag med tema miljö. Läs mer här intill!

lördag 12 september-söndag 13 september 
kulturhelg i Uppsala. Läs mer här intill!

onsdag 23 september kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk träffas.

torsdag 24 september kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk träffas.

lördag 10 oktober 
regional kommun och landstingsdag med 
höstfest. Läs mer här intill.

fredag 23 oktober 
Partifullmäktige sammanträder.

torsdag 29 oktober kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 21 november
Höststämma i norrköping.

Politikerveckan i Almedalen
Traditionsenligt samlas politiker, intresseor-
ganisatoner, media och många fler till politi-
kerveckan i Almedalen 28 juni-4 juli. Kristde-
mokraternas dag infaller 2 juli och innehåller 
torgmöte, ett kristdemokratiskt seminarium, 
familjeaktiviteter och förstås tal av partiledare 
och socialminister Göran Hägglund. Flera 
kristdemokrater från Östergötland kommer 
även i år att delta i arrangemanget.

Kulturhelg i Uppsala i september
Efter förra årets lyckade kulturhelg i Göteborg i 
september, anordnar distriktets kulturpolitiska 
nätverk i samverkan med Framtidsbildarna en 
kulturhelg även i år, närmare bestämt helgen 
12-13 september. Målet för kulturhelgen 
denna gång är Sveriges fjärde största stad, den 
kulturhistoriskt intressanta staden Uppsala! 
På programmet står sammanträffande med 
lokala kristdemokratiska kulturpolitiker och 
kultur upplevleser av olika slag. Håll utkik efter 
inbjudan senare under våren!

Ideologidag med tema miljö
lördag 5 september är det dags för den årliga 
ideologidagen i arrangemang av Kristdemo-
kraterans studieorganisation Framtidsbildarna. 
Årets tema är miljö och dagen kommer att 
bjuda på intressanta talare från Kristdemo-
kraternas egna led och från externt håll. Boka 
in dagen i din almanacka redan nu, och håll 
utkik efter mer information senare!

Regional kommun- och landstingsdag
lördag 10 oktober väntar årets upplaga av den 
regionala kommun- och landstingsdagen med 
höstfest. Planeringen pågår för fullt och det ser 
ut att bli ett välfyllt arrangemang, som beräk-
nas starta vid lunchtid och hålla på fram till 
kvällens avslutande höstfest. Mer information  
kommer efter sommaren! www.e.kristdemokrat.se
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Europa 
i fokus inför EU-valet 7 juni

Östergötlands EU-kandidater om valet!

Därför EU!
Nu är det halvtid för mig när det gäller valkam-
panjen. Jag har varit ute i 8 veckor och valtalat 
runt om i landet. Överallt har jag mött en så 
positiv respons, vilekt är otroligt uppmuntran-
de. Men visst har en och annat EU-skeptiker 
gjort sin stämma hörd och undrat varför man 
överhuvudtaget ska rösta. 

Därför att det är ett sätt att påverka. Men 
spelar det någon roll om jag röstar eller inte? 
Det är den automatiska följdfrågan. Om alla 
resonerar som så, lämnar vi ju faktiskt över 
makten till någon annan, som vi kanske inte 
alls delar åsikter och uppfattningar med. 

Men EU håller ju på med struntsaker. Stor-
leken på jordgubbar, krökningen på gurkor och 
hur många träd det ska stå i min hage. Visst är 
sånt dumheter. Jag är den första att hålla med 
om det. Subsidiaritetsprincipen skall råda!! 
Men bara namnet förskräcker och är obegrip-
ligt. Men man måste få lägga ut texten och säga 
att besluten skall fattas där du och jag finns och 
där kunskaperna finns. Sådana beslut ska inte 
fattas nere i Bryssel. Samtidigt som man måste 
inrätta tillsyn och kontroll så att EU-medel inte 
missbrukas, för det är ju våra skattepengar det 
handlar om. Men klåfingrighet på detaljnivå 
irriterar de flesta. Därför tycker jag att EU skall 
jobba med de stora frågorna och inte syssla med 
petitesser som det enskilda landet känner bästa 
själv. Visst finns det gränsdragningar som är 
svåra. Men då får man ta upp dom i särskild 
ordning, inte fatta beslut ovanför huvudet på 
folk, där de känner att de vet mer. 

Därför tycker jag att EU:s jordbrukspolitik 
är viktig! Jag brukar påminna om att när EU 
startade en gång i tiden för 60 år sedan, rådde 

det svält i Europa. Nu har vi överflöd av mat 
i Europa. Men kriget i Bosnien visade hur 
snabbt det kan ändras. I det belägrade Sarajevo 
svalt folk. Män gick ner 10 kilo i genomsnitt 
och kvinnor 20 kg. Det fanns inte mat. Det 
var den enkla sanningen. 

Jag var i Kairo i somras. Då var det hunger-
kravaller. Folk hade inte råd att köpa sitt dag-
liga bröd. Kairo med sin a20 miljoner invånare 
ligger bara 2 timmars flygresa från EU:s gräns 
och har man inte mat på bordet så struntar man 
i allt annat. Den läxan hade EU:s grundande 
fäder lärt sig. Aldrig mera svält i Europa. Men 
nu måste man tänka mer globalt när det gäller 
jordbruk och bistånd än hitintills. 

Jag har arbetat i krig och riskterat livet för 
att hjälpa andra människor. Jag har gjort det 
av övertygelse att freden måste alltid värnas 
och man måste alltid kämpa för demokratin. 
Jag kom att bli den första som rapporterade 
om de systematiska våldtäkerna. Jag vet att 
människovärdet måste alltid värnas. Därför är 
jag kristdemokrat, för vi har det i vårt parti-
program att individen måste alltid värnas men 
vi har alltid ett socialt ansvar, solidaritet också 
gentemot våra medmänniskor. 
Därför är EU viktigt, för vi kan inte klara allt 
på egen hand här i SVerige. Ensam är inte stark. 
Därför EU som med sina 27 medlemsländer nu 
har en styrka som gör att vi står bättre rustade 
att värna om fred och säkerhet. 

Tiden går fort och snart är det val. Lova 
mig en sak. Gå och rösta. OCH vill ni rösta 
på mig genom att sätta ett kryss framför mitt 
namn så blir jag väldigt glad. Jag tror att jag 
skulle göra ett bra jobb nere i Bryssel

christina doctare

inför valet till europaparlamentet 7 juni berättar här Kristdemokraternas tre östgötska kandidater 
om varför det är viktigt att rösta och vilka frågor som är viktiga för Kristdemokraterna och för 
respektive kandidat. läs och lägg din röst på Kristdemokraterna!
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kristdemokraternas tre östgötska kandidater i eUvalet 7 juni: Lars eklund, Christina Doctare och sven Brus.

EU påverkar oss lokalt och regionalt!
Valet den 7 juni är ett viktigt val – kanske ett 
av vårt partis viktigaste. Det handlar natur-
ligtvis i första hand om att behålla mandatet i 
europaparlamentet. Detta ligger inom räckhåll 
med allas vår helhjärtade insats. Men valet 
i juni i år är också en uppstart inför de tre 
valen i september nästa år. Det är nu vi kan 
sätta bilden av ett parti på uppgång. Detta är 
två viktiga anledningar till att jag engagerar 
mig i EU-valrörelsen och till och med står på 
valsedeln. Mina politiska uppdrag har jag idag 
på lokalplanet men jag vet att mer än hälften 
av alla beslut i kommunen och i landstinget är 
nära förknippade med europapolitiken.

Europaperspektivet känns stort, ogripbart 
och till och med främmande för många. Det är 
långt ifrån vardagen och det är inte så många 
svenskar som spontant kallar sig för européer. 
Frågan är vilka EU-frågor som är viktiga ur ett 

trygghets- och välfärdsperspektiv? Äldrepoliti-
ken till exempel – såväl vård och omsorg som 
den om pensioner mm – är nationell och ska 
så vara också i fortsättningen. Men förutsätt-
ningar för en god vård och trygghet för oss alla 
vilar i hög grad på det europeiska samarbetet. 
Det är en politisk och pedagogisk uppgift att 
göra sambanden tydliga. Med växande kunskap 
ökar också engagemanget.

Den stora utmaningen för hela det politiska 
etablissemanget är att få människor att gå till 
valurnorna den 7 juni. För vår del handlar det 
om att minst få de cirka 160 000 röster som 
krävs för ett mandat i europaparlamentet. Om 
varje medlem i partiet får sju andra att ta den 
kristdemokratiska valsedeln så är målet nått. 
Visst ligger det inom möjligheternas ram! Nu 
hjälps vi åt!

sven Brus
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Ögon för Europa – hjärtat i Sverige!
Jag har tydliga minnen från min barndom, då 
familjen för första gången gjorde en semester-
resa utomlands. Det var 1951 och jag var nio 
år. Far rattade bilen ner genom sommarfagra 
Småland och Skåne. Redan i Jönköping kändes 
det att vi lämnade kända hembygden. Dan-
mark kändes gemytligt och välkomnande och 
efter några timmars båtfärd besteg vi Tysklands 
mark. Vilken chockerande kontrast för en pilt 
på nio år, men även för de vuxna. Lübeck i 
ruiner, Hamburg med sotiga raserade hus och 
ihop skyfflade grushögar, Bremen likaså. Män-
niskorna med kryckor, svartklädda, mest gamla 
människor. En del tittade upp ur källarhålor. 
Flygplansarmador flög lågt över städerna, för 
att påminna om: ”Kom ihåg att vi finns!”

Alla sa: ”Aldrig mera krig!” Det hade man 
säkert sagt efter varje krig i Europa, och det har 
varit många. Till och med vi svenskar har ju 

varit med och ställt till det ute i Europa. Det 
räcker dock inte med att bara säga saker, man 
måste också handla. Det gjorde de tre kristde-
mokratiska ledarna i Frankrike, Tyskland och 
Italien direkt efter kriget. De bestämde sig 
för att kontrollera vapenproduktionen i sina 
länder, och flera anslöt. Det var början till det 
vi idag kallar Europeiska Unionen – EU. I 
dag deltar 27 länder och fler vill komma med.

Alla beslut som tas på Europanivå skall 
omsättas i vårt land. Gemensamma beslut skall 
säkra fred och trygghet. Den internationella 
brottsligheten skall bekämpas både inom och 
utom Unionen. Miljöfrågorna, inte minst de 
som gäller Östersjön, skall prioriteras. EU har 
ett stort ansvar för fattiga länder och är kanske 
världens största bidragsgivare.

Jag vill leva i Sverige med trygghet och 
med fortsatt livskvalitet. Därför tror jag på 
EU:s möjligheter!

lars eKlund

Europa 
i fokus inför EU-valet 7 juni

Rapport
från studiecirkel inför EU-valet

tre lördagar under våren har östgötska krist-
demokrater deltagit i studiecirkel inför EU-
valet i Framtidsbildarnas regi. Frågor kring 
valkampanj, mediekontakter, valfrågor, kan-
didater och historiens betydelse har avhand-
lats med hjälp av intressanta gästande talare. 

Gunnar elfström, stadsantikvarie i Linköping, 
talade 7 mars om antisemitismen i Linköping 
på 1930 och 40talen.

Marcus Jonsson, tidningen kristdemokraten 
talade 21 februari om mediekontakter.

Christina Doctare, östgötsk toppkandidat, 
talade 18 april om valfrågor i eUvalet.
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Information 
från nomineringskommittén inför 2010

nomineringskommittén består av fr.v. Martina axene, niclas Clarén, Lisbeth forsberg, sven Brus (ordföran
de), Liselotte fager (sekreterare), Dag elfström, irene Langvik och Jan nordlöf.
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nomineringskommittén inför riksdags- och 
landstingsvalen 2010 har startat sitt arbete. en 
rad intervjuer har gjorts med toppkandidater 
på valsedlarna 2006 och nu planerar vi för fort-
sättningen med provval mm. vi har också haft 
en första träff med lokalavdelningarnas nomi-

neringskommittéer för samordning av arbetet.

I Östergyllen nr 1/2009 fanns tre talonger där 
alla medlemmar kan nominera personer till alla 
tre valen. Till riksdagen, landstinget och kom-
munen. Om du inte redan gjort det – gör det 
Nu! Vi vill ha ett brett underlag för det fortsatta 
arbetet. De förslag du lämnar till kommunkan-
didater skickar vi vidare till respektive lokal 
nomineringskommitté. Om du inte kan hitta 
tidningen eller inte vill klippa i den kan du 
skriva några rader till nomineringskommittén 
på adress: Kristdemokraterna i Östergötland, 

att: Nomineringskommittén, Westmansgatan 
25 B, 582 16 Linköping.

Sista dag att lämna in din nominering är 
fredagen den 15 augusti 2009.

Att skapa attraktiva valsedlar till valen 2010 
är allas vårt ansvar. Tack för att DU vill bidra 
med dina tankar och förslag.

sven Brus 
orDföranDe i noMinerinGskoMMittén

Nominera namn till valet 2010 nu!

så här såg talongen för nominering ut i förra numret av östergyllen (nr 1, 2009).

11



12

Rapport
från Landstinget

Hälsan allt bättre i Östergötland!
så har vi haft landstingsfullmäktige där Årsre-
dovisningen för 2008 behandlats. Jag passade 
på att dela ut en symbolisk vitsippa till alla våra 
medarbetare som medverkat till det resultat 
som vi gemensamt åstadkommit. Medarbe-
tarna är vår viktigaste resurs för att möta med-
borgarnas och framför allt patienternas behov.

Vi har i majoritetens treårsbudget givit 
tydliga direktiv om målsättningar för östgö-
talandstingets arbete. Som målsättning har 
vi också haft att ta tillvara medarbetarnas 
kompetens och deras delaktighet är en av nyck-
larna till att vi lyckats vända den nedåtgående 
trend som vi tog över från förra majoriteten. 
I analysen av resultatet kan man bl. a. konsta-
tera att ”vårdproduktionen, mätt i vårdtyngd, 
har ökat mer än kostnaderna, vilket talar för 
att landstingets produktivitet har förbättrats 
jämfört med föregående år. Kostnadsnivån är 
i en nationell jämförelse relativt låg.”

Det betyder att produktiviteten ökat och 
att östgötarna får ut mer vård för varje insatt 
skattekrona än tidigare. Resurserna förvaltas på 
ett mer effektivt sätt. Denna utveckling sker 
samtidigt som vi hanterar den internationellt 
besvärliga finanskrisen.

hur uPPlever då östgötarna utvecklingen? Jo 
undersökningar visar på många förbättringar:
•	 antalet östgötar som upplever sin hälsa 

som ganska/mycket bra 
•	 antalet östgötar som har förtroende för 

sitt närmaste sjukhus
•	 antalet östgötar som har förtroende för 

sin närmaste vårdcentral
•	 antalet östgötar som upplever sig ha till-

gång till den sjukvård man behöver
Samtidigt med en stramare hushållning så ökar 
och utvecklas verksamheten. Unika individer 
som haft vårdkontakt har ökat. Detta gäller 

också för antalet landstingsfinansierade läkar-
besök. Genom anställningsstoppet har antalet 
anställda minskat totalt. Naturligtvis har vi 
samtidigt uppmuntrat våra produktionsen-
heter att byta ut hyrläkare mot fasta anställda 
läkare där det varit möjligt. Däremot har vi 
minskat antalet anställda som arbetar med 
administration.

ohälsotalet, som är ett mått på befolkningens 
hälsa i produktiv ålder, har minskat. Ohäl-
sotalet är ett mått på antalet utbetalda dagar 
med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning. 2006 var ohälsotalet 
40,9 i Östergötland och 39,9 i riket. Nu är 
Östergötlands befolkning friskare än riket i ge-
nomsnitt. 2008 var ohälsotalet i Östergötland 
35,2 och i riket 35,8. Alla dagar är omräknade 
till heldagar.

Låt oss därför konstatera att det finns 
positiva saker att ta till sig samtidigt som vi 
upplever en mycket svår tid i vårt samhälle. 
Vårt målmedvetna arbete för kvalitet, delaktig-
het och tillgänglighet fortsätter. Vi har mycket 
kvar att göra.

levi ecKesKog
LanDstinGsråD oCH GrUPPLeDare
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folKBildning. Östergötlands Bildningsförbund 
(ÖBF), paraplyorganisation för studieförbund 
och folkhögskolor i länet, har tidvis haft om-
fattande verksamhet, men har under senare år 
snävat in sig. Kritik har inte saknats, bl a har 
folkhögskolorna inte känt sig hemma. Den an-
slagssituation som rått tidgare har konserverat 
föråldrade ar betssätt. 2008, efter att Östsam 
minskat bidraget till ÖBF, har en kraftfull för-
nyelseprocess skett, med omprövning av gamla 
arbetssätt och nyorientering av mål och syften. 
Det är tillfredställande att se hur denna 60-tal-
sorganisationnu anpassar sig till 2000-talets 
verklighet. Nu kommer folkbildningen i länet 
att samverka omkring bildning och kultur, 
öppna sig mot civilsamhället, samt skapa en 
organisation som snabbt kan anpassas efter 
behov i närsamhället. Folkbildningen i Öster-
götlan blir ett föredöme för många andra län 
som ännu inte orkat starta sin förnyelseprocess.

regionBildning. Arbetet att förbereda bildan det 
av regionkommun 1 januari 2015 pågår. De 
tre arbetsgrupperna: region-, sjukvårds- och 
region/statgruppen har arbetat oförtrutet. 1 
april redovisades resultaten från gruppernas 
arbete. 14 april diskuterade partierna i Öster-
götland uppnådda resultat. Våra gemensamma 
ståndpunkter var:  Vi vill bilda regionkommun 
i större geografi. Samtalet ska ske med sam-
manhållna län.Vi fortsätter gärna diskussionen 
med E, F och H län. Vi anser att kontakter 
utanför de länen är okej för alla tre länen. Det 
är viktigt att hålla liv och tryck i frågan. Detta 
är partiernas projekt. Den politiska viljan ska 
styra. Det finns stora möjligheter till samarbete 
inom olika områden. Samverkan i närtid inom 
t ex kultur, utbildning och internationell sam-
verkan. Ska vi fortsätta med arbetsgrupper? Vi 
måste klara ut tidsplanen. Medborgarinflytan-
det måste avvägas. Regionkommunens organi-

sation kan tas i ett senare skede. Om detta var 
alla partier i Östergötland helt överens!

Kulturutredningar. Ingen har väl lyckats und-
vika diskussionen kring statens kulturutred-
ning. Östsam är positivt i sitt remissvar. Vi ser 
fram emot att diskutera med staten hur vi vill 
prioritera kulturlivet i länet. Diskussionerna 
vi haft inför 2009 har varit lyckosamma. Det 
uppmuntrar oss att tro på goda ekonomiska 
utfall även framöver! Vår egen regionala kultur-
utredning arbetar för att hitta smarta lösningar. 
Jag hoppas att vi kan säkra våra kulturinstitu-
tioner för framtiden genom samverkan, smart 
organisation och eff ektiv ekonomi. Kan vi 
sedan förstärka publikkontakten och kanske 
vidga den, ja, då kan vi fortsätta att vara den 
kulturregion som vi vill vara.

Budget. Budgetutfallet krymper. Östsam får 
minskade bidrag från landstinget och kom-
munerna, bl a pga rådande lågkonjunktur. 
Kulturområdet klarar sig relativt bra under 
mandatperioden då vi skrivit avtal med insti-
tutionerna som sträcker sig över hela perioden. 
Vi kan ta av det egna kapitalet. Under 2011 ser 
det dock ut som om vi hamnar i en ”ekonomisk 
luftgrop” om inte ekonomin snabbt förbättras. 
Det är intressant  att oppositionen, inte lägger 
någon alternativ budget, utan delar vår syn på 
det ekonomiska läget. Har det hänt förr? Jag 
tror inte det!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Regionarbete med sikte på framtiden

lars eKlund
GrUPPLeDare i östsaM



Rapport
från Riksdagen

Äktenskapsfrågan och vårproposition!
den 1 aPril hände det som vi kristdemokrater har 
försökt förhindra. Och det är inget aprilskämt, 
Sveriges riksdag avskaffade äktenskapet som 
en institution mellan man och kvinna. Tyvärr 
så svek Moderaterna oss i omröstningen. 15 
Moderater hade lagt ett förslag kring civiläk-
tenskap, ett förslag som var mycket likt Krist-
demokraternas med en civilrättslig lösning i 
grunden. I diskussionerna om vår reservation 
till förmån för en civil samlevnadsbalk var 
det ännu fler som skulle rösta med oss.  Men 
i den avgörande voteringen valde samtliga 
av dessa Moderater att avstå från att rösta. 
Det var endast en person som vågade bryta 
partilinjen och rösta med vårt förslag och det 
var centerpartisten från Östergötland, Staffan 
Danielsson. 

Hos oss kristdemokrater är besvikelsen na-
turligtvis stor. Vi ville från början ha kvar den 
gamla lagstiftningen. För vi står fast vid att äk-
tenskapet är en institution mellan en man och 
en kvinna. För oss är det här en grundläggande 
fråga, vi står upp för vårt partis grundsyn: att 
kärnfamiljen är samhällets grund.

vi valde sedan att lyfta fram en kompromiss-
lösning, ett förslag om civil samlevnadsbalk 
där begreppet äktenskap helt tas bort från 
lagstiftningen. Staten kan och bör inte ha något 
inflytande över hur människor väljer att mani-
festera sin kärlek och få den välsignad. Därmed 
respekteras religionsfriheten, vilket är rimligt 
i ett mångkulturellt land, och äktenskapet 
lämnas åter till det sammanhang varifrån det 
kommit. Staten ska i sin myndighetsutövning 
inte göra någon åtskillnad mellan sam- och 
olikkönade par. Enbart det offentliga ska stå 
för registreringen.  

Vårt förslag har fått starkt stöd hos bland 
annat samfundsledare, organisationer och 

ledarskribenter och sett på lite längre sikt tror 
jag att vårt förslag kommer blir den rådande 
ordningen.

Den 15 april presenterade regeringen vår-
propositionen. För Östergötlands kommuner 
och landsting innebär det ett extra tillskott på 
närmare 777 miljoner kronor. Det är pengar 
som kan användas för omsorgen om de äldre, 
att behålla kvaliteten i vården och att säkra 
kvaliteten i skola och barnomsorg. De extra 
pengarna innebär också att risken för varsel och 
uppsägningar i kommunen minskar. 

vårProPosition har foKus på två områden; ökade 
bidrag till kommuner och landsting samt för-
stärkt arbetsmarknadspolitik. Bakgrunden är 
förstås den ekonomiska krisen. Idag befinner 
vi oss i ett läge där vi har den svagaste tillväxten 
sedan andra världskriget och arbetslösheten 
ökar dramatiskt. Och vi är inte ensamma. 
Nära 90 procent av världens länder befinner 
sig i lågkonjunktur. Tyvärr kan vi inte isolera 
Sverige från krisen. Det finns inga utgiftspos-
ter i statsbudgeten som gör att amerikanarna 
köper fler bilar, det finns inga skatter vi kan 
sänka som gör att tyskarna köper mera stål eller 
subventioner som gör att kineserna åter börjar 
importera kullager. 

Därför är det viktigt att vi inte tappar 
fattningen utan tar ansvar för statens finanser 
och genomför åtgärder som rustar Sverige 
för att klara krisen. I vårpropositionen tillför 
regeringen 10 miljarder kronor till arbetslös-
hetsförsäkringen. Totalt sett handlar det om 
en ökning på närmare 50 miljarder kronor de 
närmaste åren. 

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska 
program beräknas öka de kommande åren från 
85 000 till 250 000 personer. Programmen 
kommer i stor utsträckning att inriktas på per-
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Europa-

15

yvonne andersson riks
DaGsLeDaMot

soner som står långt från arbetsmarknaden, det 
vill säga de som varit arbetslösa under lång tid. 
De flesta som deltar i arbetsmarknadspolitiska 
program deltar i jobb- och utvecklingsgarantin 
eller i jobbgarantin för ungdomar. Dessutom 
har personer som av olika skäl varit utan ar-
bete under minst ett år rätt till nystartsjobb. 
Unga som drabbas hårt i nedgångar har rätt 
till nystartsjobb redan efter sex månader. Det 
finns således inga som helst sanningar i den 
kritik som oppositionen ger oss beträffande 
arbetsmarknadspolitiken.

min förhoPPning är att när Östergötland och 
Sveriges övriga län nu får extra pengar så be-
höver man inte säga upp så mycket personal 
inom skola, förskola, vård och omsorg. Ska 
vi, du och jag, må bra framöver måste vi både 
ha tillräckligt med pengar i kommunerna och 
sköta landets ekonomi på nationell nivå an-
nars kommer inte kommunerna få mer i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Slutligen och inte minst vill också jag 
uppmärksamma alla läsare på att kristdemokra-
terna var först ut med ett bra valmanifest inför 
EU-valet. Vi har riktigt bra toppkandidater och 
vi har all anledning att stolta uppmana våra 
medborgare att deltaga i valet och medverka 
till att vi får bra kristdemokratiskt inflytande 
i europapolitiken.

Europa-

festfest
Lördag 9 maj

Kristdemokrater runt om i hela Öster-
götland har lördag 9 maj valupptakt med 
torgmöten, flygbladsutdelning, partytält 
på torget, familjedag m.m. m.m. På kväl-
len kl 18.00 samlas vi allihopa i Linköping 
för en hejdundrande Europafest som start 
på en fantastisk valrörelse för ett strålande 
valresultat 7 juni.

Tid: Lördag 9 maj kl 18.00
Plats: Distriktskansliet, Linköping

Under kvällen serveras Europabuffé och 
bjuds på underhållning i form av karaoke, 
allsång, tävlingar med Europatema och 
kanske någon mer överraskning... Priset 
för festen är 100 kr per person.

Varmt

Anmäl dig till Europafesten senast mån-
dag 4 maj till ombudsman Liselotte Fager, tfn 
013-10 16 20, 0703-18 33 83, e-post liselotte.
fager@kristdemokraterna.se, fax 013-10 11 06 
eller vanlig post till Kristdemokraterna i Öster-
götland, Westmansgatan 25 B, 582 16 Linkö-
ping. Meddela om du behöver specialkost.

Välkomna!



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

uppmuntras till ett politiskt 
engagemang. Det här är ett 
utvecklings arbete som är helt 
nödvändigt för att stärka kvin-
nors inflytande och makt hos 
kvinnor och speciellt hos de 
kvinnor som är med i kvinno-
förbundet.  Under året kom-
mer kvinnoförbundet ta fram 
en helt ny utbildningsplan. 
Utbildning har en nyckelroll 
i det politiska arbetet. Under 
2009 kommer Kvinnoförbun-
det att fokusera på ett antal 
viktiga frågor. Till dessa frågor 
hör följande: 
1. EU
2. Miljö utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv
3. Integration/asyl/ flykting-
politik: --mest aktuell att ta 
tag i. Rapport + seminarium 
kommer 
4. Livspusslet: nyligen utkom-
men rapport
5. Människohandel för sexuella 
ändamål : två seminarier lör-
dagarna 25 april och 16 maj,  
båda i Linköping.
6. Kvinnors/ Unga tjejers 
ohälsa
7. Fred & säkerhet (1325)
8. Kvinnors arbetsmarknad

Karin starKhammar

Jag har vid ett antal tillfällen 
fått frågan; ”Varför ett kvin-
noförbund - skall vi ha ett 
mansförbund också?” Natur-
ligtvis inte. Vi har två andra 
”special”, eller som det heter, 
associerade förbund – senior- 
och ungdomsförbundet.  Detta 
är en fråga som jag faktiskt 
funderat på och varför den  
överhuvudtaget  ställs. Jag skall 
försöka klargöra varför det är 
viktigt och gör en stor skillnad. 
Kvinnoförbundet kan lyfta 
frågor som män har svårare 
att ta tag i och har också lätt-
tare att framföra aspekter som 
är viktiga ur ett rent kvinnligt 
perspektiv. Vi arbetar också 
via riksarrangemang, läns-och 
lokalnivå samt via nätverk  och 
kontaktverksamhet.

För Kristdemokratiska 
Kvinnoförbundet är det viktigt 
att kvinnor och män skall ha 
samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter. Vi arbetar 
aktivt för att förbättra kvinnors 
ställning i samhället och för 
jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Det är för mig som ord-
förande och hela styrelsen 

mycket väsentligt att vi från 
kvinnoförbundet lyfter fram 
jämställdhetsfrågorna. Vi brin-
ner för jämställdhet. Vi vill 
hjälpa till att öka kunskapen 
om aktuella områden tex in-
tegrationspolitik ur ett jäm-
ställdhets perspektiv.  I dag är 
integrationen bristfällig inom 
områden som drabbar kvin-
nor, t ex hälsa, utbildning och 
sysselsättning.

KvinnoförBundet har genom 
åren kommit med rapporter 
inom områden som lyfter 
fram just dessa frågor. Några 
exempel på skrivna rapporter 
är; Miljö ur ett jämställdhets-
perspektiv, Kvinnor/ Unga 
Kvinnors Ohälsa, Våld mot 
Kvinnor, Hedersrelaterat Våld 
i Sverige och Världen.

Vi vill arbeta för att fler 
kvinnor, framförallt fler unga, 


