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Ledare
från distriktsordföranden

AlliAnsen hAr visAt stor regeringsduglighet! Svenska folket har röstat för 
fortsatt Alliansstyre, där kristdemokraterna finns med som en maktfak-
tor! Alliansstyret blev inte bara en parentes i ett långvarigt socialistiskt 
styre, som vissa partier förutspått. Nej, regeringen har visat att de klarat 
ekonomin mitt i en lågkonjunktur på ett så bra sätt, så att Sverige lyfts 
upp som en förebild för övriga Europa. 

Trots denna seger fylls vi av blandade känslor. Sverigedemokraterna 
har ökat markant och tar sig in lite överallt, samtidigt som Kristdemo-
kraterna gjorde ett dåligt val i nästan hela landet – även i Östergötland. 
Hur kan detta vara möjligt!? Vad betyder det för Sverige?! Kommer synen 
på människors lika och unika värde sakta att förändras? 

vi funderAr och AnAlyserAr… Vad hände med alla röster som vi Krist-
demokrater var så säkra på att vi skulle få i valet? Vi hade ju ett flyt i 
valrörelsen, människor var så positiva till Alliansen och till oss Kristde-
mokrater. Aldrig tidigare har så många människor sagt att de ska rösta 
på oss. Vad gjorde vi för fel?

Men vi gläds över att vi har kvar vår riksdagsman Yvonne Andersson 
i Riksdagen, och vi gläds över undantag som Ödeshög, där Kristdemo-
kraterna med Magnus Oscarsson i spetsen ökade från 22,32 till 30,45 

procent.  
Kristdemokraterna är ett värdeorien-

terat parti – ett idéparti. Vi skiljer ss 
från andra partier. Vi behövs i politken 
mer än någonsin förr i en tid då alla 
människor lika och unika värde ifråga-

sätts! Vi ger aldrig upp! 

MArgArethA ericsson

Fortsatt Alliansstyrt Sverige...
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Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]

Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Westmansgatan 25 B
582 16 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se

8 Många östgötar i Almedalen

15 Aktuellt från landstinget

14 procent 2014? 
På ön Åstol på västkusten fick Kristdemo-
kraterna egen majoritet i alla tre valen. Partiet 
lyckades skrapa ihop 54 procent i riksdagsvalet, 
55 i landstingsvalet och 56 procent i kommun-
valet. Tyvärr är Åstol ett mycket litet valdistrikt  
i Tjörns kommun, med endast 190 röstberät-
tigade invånare på ön, så de 56 procenten i kom-
munvalet är i själva verket bara 91 röster. För 
bara tolv år sedan lyckades Kristdemokraterna få 
14,3 procent i riksdagsvalet i Linköpings kom-
mun. Sveriges femte största kommun som i dag 
har 113 419 röstberättigade. I valet dessförinnan 
fick partiet bara 5,5 procent - en uppgång med 
8,8 procent. Nästa riksdagsval är 2014. Om 
Kristdemokraterna då skulle lyckas få 14 procent 
i riksdagsvalet i Linköping igen, krävs ”bara” en 
uppgång med 7,6 procent från dagens 6,4. Är 
det någon av er läsare som vill hävda att det är 
omöjligt för oss att attrahera 14 procent av de 
röstberättigade i Linköping igen? I så fall är ni 
varmt välkomna att höra av er. Så länge jag inte 
hör något, utgår jag ifrån att vi tror att det är 
möjligt och satsar stenhårt på 14 procent 2014!

Per lArsson REDAKTÖR
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Glimtar
från valrörelsen 2010

Full fart i valrörelsen!
- avspeglades inte helt i valresultatet...

Göran Hägglund valspurtade några dagar 
innan valet på Stora Torget i Linköping, 
där solsken, massor av folk, ballonger, 
mumsmums, kaffe, kristdemokratis ke 
saxofonisten Johan Rydberg m.m. inra
made framträdandet.

Även de två övriga i kristdemokratiska partipresi
diet besökte Östergötland. Maria Larsson invigde 
demensboendet Solbacken i Motala inramad 
av bandhållarna LarsÅke Landén, ordförande 
i Bostadsstiftelsen och Maths Andersson, ord
förande i Socialnämnden. Mats Odell gästade 
partytältet i Motala och samtalade bl.a. med 
nyblivna medlemmen Barbro Bäcklund.
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5,85 procent (-1,34) 1 mandat
Yvonne Andersson, Linköping

VAL tiLL riksdAgen

5,13 procent (-1,70) 5 mandat

stefan redén, Linköping
Levi eckeskog, Boxholm
sven Brus, norrköping
Magnus Oscarsson, Ödeshög
nils-ingvar graan, Motala

VAL tiLL LAndstinget

VAL tiLL kOMMUnen

5,28 procent i Boxholm (-3,96) 2 mandat
Levi eckeskog, Boxholm
evert Andersson, Boxholm

4,86 procent i Finspång (-2,46) 2 mandat
Maria strömberg, Finspång
sofie drake, Finspång

5,86 procent i Kinda (-2,09) 2 mandat
Lena käcker Johansson, rimforsa
solveig danielson, kisa

4,92 procent i Linköping (-2,56) 3 mandat
Jan-Willy Andersson, Hjulsbro
Andreas Ardenfors, Blästad
Yvonne svalin, Ledberg

4,77 procent i Mjölby (-2,68) 2 mandat
Håkan Wass, Mjölby
therese gusafsson, Mjölby

3,44 procent i Motala (-1,66) 2 mandat
nils-ingvar graan, Borensberg
Martina Axene, Motala

3,83 procent i Norrköping (-2,43) 4 mandat
Bengt ekström, norrköping
Margaretha ericsson, kolmråden
niclas Clarén, norrköping
katarina ekström, norrköping

6,06 % i Söderköping (-0,31) 2 mandat
Anders eksmo, söderköping
Jenny Bolling, söderköping

9,26 procent i Vadstena (-0,98) 3 mandat
gunnar Jivegård, Vadstena
Urban tellström, Vadstena
kennerth sjösten, Vadstena

4,13 % i Valdemarsvik (-2,56) 1 mandat
Madeléne Ottosson, Valdemarsvik

6,84 procent i Ydre (-4,74) 2 mandat
Per-egon eliasson, Österbymo
karl-erik Hagström, Hestra

2,53 % i Åtvidaberg (-1,68) 1 mandat
tommy risarp, Åtvidaberg

30,45 procent i Ödeshög (+8,14) 11 mandat
Magnus Oscarsson, Ödeshög
Arne Arvidsson, Ödeshög
Annicki Oscarsson, Ödeshög
Anders rydberg, Ödeshög
Lennart Åberg, Ödeshög
Barbro Landstedt, Ödeshög
robert Wahlström, Ödeshög
Mikael Brickarp, Ödeshög
david ekwueme, Ödeshög
Margoth Peterson, Ödeshög
nils-inge Albinsson, Ödeshög

Förre partiledaren Alf Svensson tog fram saxofon och 
spelade duett med kände saxofinisten Johan Stenegård 
på Stora Torget i Linköping. Till höger: Riksdags, lands
tings och kommunkandidater vid valfinal i Norrköping.
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Aktuellt
i Distriktet

Distriktskansliet flyttar
oktober månad präglas mycket av förhand-
lingar mellan partier inför den nya mandatpe-
rioden. För Kristdemokraterna i Östergötland 
kommer oktober 2010 också att gå i flyttens 
tecken. Efter drygt tre år i lokalerna i Wahl-
becks företagspark, flyttar partidistriktet nu 
tillbaka till centrala Linköping och nyreno-
verade lokaler i kvarteret Duvan (granne med 
Stadsmissionens Restaurang von Dufva). 
Lokalerna är en del av ett kontorshotell där 
Kristdemokraterna kommer att dela foajé, kök 
och större konferensrum med hyresvärden själv 
Göran Magnusson, med en IT-företagare och 
med managern till artisterna Peter Johansson 
och Matilda Hansson med rötterna i Sankt 
Anna. Anledningen till flytten är att de nya 
lokalerna har väsentligt lägre hyra, vilket är 
nödvändigt då valresultatet (som framgår av 
redovisning på sidan 5) gett färre antal mandat 
i landsting och kommuner och därmed lägre 
partistöd totalt sett.

Regional kommun- och landstingsdag
För sjätte året i rad arrangerar Framtidsbildarna 
lördag 23 oktober regional kommun- och 
landstingsdag med flera intressanta medver-
kande. Årets upplaga får riktigt celebert besök 
i form av partiledare och socialminister Göran 
Hägglund. Även Michael Anefur, ordförande i 
Kristdemokraternas nationella framtidsgrupp  
mederkar, liksom Magnus Oscarsson, kom-
munstyrelsens ordförande i Ödeshög, som 
ökade från Kristdemokraternas väljarstöd från 
23 till 30 procent i kommunvalet i Ödeshög. 
I år har även en avkortad version av distriktets 
höststämma förlagts till denna dag, och som 
brukligt avslutas det hela med höstfest med 
middag och underhållning. Platsen för 2010 
års regionala kommun- och landstingsdag är 
Renströmmens konferensanläggning i centrala 
Norrköping. Läs mer om dagen och hur du 
anmäler dig på sidan 9.

Distriktsstyrelsen beslutar om uppdrag
Veckorna efter valet ligger distriktsstyrelsens 
sammanträden tätt. Ett av skälen är att beslut 
ska fattas om Kristdemokraternas nomine-
ringar inför de val som ska göras av uppdrag i 
landstinget den kommande mandatperioden. 
Vid det nya landstingsfullmäktiges första sam-
manträde 23-24 november ska valen göras 
och inför det ska distriktsstyrelsen vid sitt 
sammanträde 28 oktober besluta om Krist-
demokraternas nomineringar till uppdragen, 
på förslag av distriktets förhandlings- och 
nomineringsdelegation och efter behandling i 
landstingsgruppen. Vid samma distriktsstyrel-
sesammanträde ska beslut fattas om grupple-
dare för landstingsgruppen och anställning av 
politisk sekreterare i landstinget. Beslut som 
föregåtts av ett nomineringsförfarande där 
samtliga landstingskandidater samt ledamöter 
och ersättare i lokalavdelningarnas styrelser 
bjudits in att nominera och distriktsstyrelsens 
presidium berett förslagen.

Utbildning i Navet - partiets intranät
Under våren 2010 bjöds in till en utbildnings-
kväll i Kristdemokraternas intranät Navet. 
Flera som då inte hade möjlighet att delta efter-
lyste ett nytt tillfälle. För dessa, och alla andra 
som vill lära sig mer om hur man avnänder 
Navet, bjuder Framtidsbildarna in till en ut-
bildningskväll i Navet onsdag 17 november kl 
19.00. Platsen för utbildningskvällen är Krist-
demokraternas nya distriktskansli i centrala 
Linköping (exakt adress och vägbeskrivning 
kan fås närmare den aktuella dagen). Anmäl 
dig senast tisdag 16 november till Per Larsson, 
tfn 010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34 eller 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Nationella kommundagar i Norrköping
Den nya mandatperiodens första nationella 
kommun- och landstingsdagar, som går av 
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Kalendarium
för hela distriktet

lördag 23 oktober kl 12.00
Regional kommun och landstingsdag med 
höststämma och höstfest. Läs mer här intill och 
på sidan 9.

torsdag 28 oktober kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder. Läs mer här 
intill.

torsdag-söndag 4-7 november
Kulturweekend i Berlin med kulturpolitiskt nät
verk. Studiebesök och kulturarrangemang.

onsdag 17 november kl 19.00
Utbildning i Navet, Kristdemokraternas Intranät. 
Läs mer här intill.

onsdag 24 november kl 18.30
Träff med distriktets socialpolitiska nätverk.

torsdag 25 november kl 18.30
Träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

torsdag 9 december kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

fredag 28 januari-lördag 29 januari 2011 
Kristdemokraternas nationella kommun och 
landstingsdagar arrangeras i Norrköping.

våren 2011
Framtidsbildarna bjuder in alla Kristdemokrater
nas förtroendevalda i kommuner och landsting 
till tre utbildningstillfällen.

söndag 3 juli-Måndag 11 juli
Studieresa i Europa i arrangemang av Krist
demokraternas studieorganisation Framtidsbil
darna. Läs mer här intill och på sidan 12.

stapeln fredag-lördag 28-29 januari 2011, är 
förlagda till Norrköping och Louis De Geer 
konsert & kongress. Det är alltså Kristdemo-
kraterans lokalavdelning i Norrköping, som 
tillsammans med riksorganisationen står som 
värd för arrangemanget. På programmet står 
förstås som vanligt anförande av partiordfö-
rande Göran Hägglund, en lång rad intressanta 
seminarier och föredrag samt festmiddag på 
fredagskvällen. I slutet av oktober bör inbjudan 
nå de flesta kommun- och landstingspolitiker. 
Om inte annat kan Navet och Kristdemokra-
ternas hemsida www.kristdemokraterna.se ge 
dig all information du behöver för att anmäla 
dig! Det kan också bli aktuellt för Norrköpings 
lokalavdelning att efterlysa hjälp från övriga 
länet när det gäller funktionärer i samband med 
arrangemanget - så håll ögon och öron öppna!

Utbildning för förtroendevalda våren 2011
våren 2011 anordnar Framtidsbildarna i Öster-
götland tre utbildningslördagar för helt nya och 
mer erfarna förtroendevalda kristdemokrater i 
länets kommuner och landstinget. Information 
om exakta datum, tider, program och med-
verkande kommer att dyka upp senare under 
hösten, i nästa nummer av Östergyllen, på 
partidistrikets hemsida och via e-post.

Studieresa i Europa 2011
Kristdemokraternas studieorganisation Fram-
tidsbildarna i Östergötland fortsätter somma-
ren 2011 traditionen att anordna intressanta 
studieresor i Europa. Denna har resan fått 
rubriken ”Europas hjärta”, och viktiga och 
symboliska europeiska resmål som Strasbourg 
och Frankfurt besöks, liksom kultur- och 
naturupplevelserika Schwarzwald. Även våra 
kristdemokratiska kollegor i Baden-Württem-
berg får besök. söndag 3 juli-måndag 11 juli 
går resan av stapeln. Läs mer på sidan 12 och 
i kommande nummer av Östergyllen! www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från Almedalsveckan

Östgötska kristdemokrater i Almedalen!
Almedalsveckan valåret 2010 hade rekord-
många besökare, seminarier och medverkande. 
Även antalet östgötska kristdemokrater nådde 
rekordnivåer. Minst 20 östgötska kristdemo-
krater fanns på plats i visby under veckan och 
flera av dem hade sin nattlogi Missionskyrkan 
i visby, vars samtliga rum befolkades av krist-
demokrater!

Strålande varmt och soligt sommarväder 
bidrog till att även årets upplaga av politiker-
veckan i Almedalen, Visby blev lyckad. Det 
stora problemet för de flesta är att med hjälp 
av programkatalog, hemsida och en anstorm-
ning av erbjudanden via mail, personliga 
inbjudningar och utdelade flygblad försöka 
välja och vraka bland den mängd intressanta 

Många östgötar i Almedalen. Från vänster: NilsIngvar Graan, Bengt Ekström, Liselotte Fager, AnnKatrin 
Ekström, Per Larsson, LarsOlof Ericsson, Lars Eklund, Gudrun Eklund, Margaretha Ericsson, Jan Widmark, 
Ingegerd Widmark, Torbjörn Lindelöf.

seminarier inom de flesta tänkbara ämnes-
områden med någon som helst koppling till 
nationell, regional eller lokal politik. De flesta i 
den rekordstora östgötska delegationen verkade 
vara nöjda med de flesta av sina val.

dÄrutöver bjuds förstås möjlighet till gemen-
skap, kulturella, natur- och kulinariska upp-
levelser i Visby och på övriga Gotland, som 
avbrott i den strida seminarieströmmen. 
Krist demokraternas egen dag innehöll som 
brukligt partiets eget seminarium, denna gång 
om politikens gränser, tal av partiledare Göran 
Hägglund och aktiviteter för hela familjen i Al-
medalsparken. En sammantaget lyckad vecka!

Per lArsson
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alla kristdemokrater i östergötland bjuds in till

regional kommun- och
landstingsdag

med höststämma och höstfest
lördag 23 oktober 2010 kl 12.00

i renströmmen, norrköping

michael anefur
”kan kristdemokraterna 
vända trenden i valet 2014?”

magnus oscarsson
”så blev kristdemokraterna 
största parti i ödeshög”

är folkhälsa en 
framtidsfråga?
”fysisk aktivitet och kultur 
på recept istället för piller?”

anmälan
Anmäl dig senast 18 oktober till Per Lars-
son, per.larsson@kristdemokraterna.se eller  
tfn 010-103 72 84. deltagaravgiften som in-
kluderar lunch, eftermiddagskaffe, middag, 
lokaler, medverkande, material, underhåll-
ning är 490 kr per person. Avgiften betalas 
in på Framtidsbildarnas plusgirokonto 66 
48 53-9 eller faktureras i efterhand.

göran
hägglund

partiledare och socialminister

lunch, eftermiddagskaffe &

festmiddag med
underhållning, sång, musik, 
tävlingar, gemenskap m.m.
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Rapport
från bussresa till Stockholm

Östgötar i riksdag och på departement
lördag 29 maj anordnade framtidsbildarna på 
uppdrag av Kristdemokraterna i östergötland 
en bussresa till stockholm med studiebesök på 
socialdepartementet och i sveriges riksdag. 
drygt 30 kristdemokrater från hela östergötland 
deltog i en intressant dag i maktens korridorer!

Med kristdemokraten och bussentreprenö-
ren Karl-Erik Hagström bakom ratten i en 
av bussarna från Samuelssons Buss färdades 
ressällskapet tryggt mot första anhalten, Soci-
aldepartementet, där Ulrik Lindgren, politisk 
sakkunig hos äldreminister Maria Larsson tog 
emot och berättade om departementets arbete 
under mandatperioden. Därefter promenerade 
resgruppen de få stegen till riksdagshuset, där 
Kristdemokraternas östgötska riksdagsledamot 
Yvonne Andersson bjöd på rundvandring till 
plenisal, andrakammarsal, riksdagens andakts-
rum m.m., och berättade om riksdagens arbete. 
Därefter gavs utrymme för några timmars fritid 
innan hemfärd till Östergötland.

Per lArsson
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Riksdagsledamot Yvonne Andersson visade runt de östgötska kristdemokraterna i riksdagshuset.

Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos äldreminister 
Maria Larsson tog emot på Socialdepartementet.

Yvonne Andersson visade bl.a. riksdagens plenisal.
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Östgötadelegationen samlad för delegationsträff i Conventums foajé.

Rapport
från regional kandidatutbildning

Valet förbereddes på rikstinget i Örebro
första dagarna i juli samlades 
Kristdemokraternas högsta 
beslutaden organ, rikstinget, i 
konferensanläggningen con-
ventum i örebro. en stark öst-
götadelegation deltog i förhand-
lingar, torgmöte och en fartfylld 
rikstingsfest!

Huvudnumren vid 2010 års 
riks ting var tre propositioner 
från partistyrelsen med en lång 
rad förslag som grund för Krist-
demokraternas valmanifest. 
Propositionerna var ”Från den 
stora staten till det starka sam-
hället” med fokus på politikens 
gränser, ”Välfärd med kvalitet” 
samt ”Trygghet och tillväxt”.

Östgötadelegationen hade 
efter grupparbeten gått ige-
nom de tre propositionerna 
vid en rikstingsträff en dryg 
vecka innan rikstinget. Under 
förhandlingarna lades bl.a. 
fram förslag beträffande statligt 
vårdnadsbidrag och byggnation 
av Ostlänken. I båda fallen vann 
kompromissförslag bifall.

På fredAgsKvÄllens rikstingsfest 
gav de för underhållningen an-
svariga Showkanalen möjlighet 
för de olika borden vid festen att 
tävla mot varandra i musikaliska 
kunskaper och vilda upptåg. 
Östgötadelegationen, som var 
samlad vid ett långbord, fick 
höga betyg i den senare kate-
gorin...

Per lArsson

Partipresidiet; Mats Odell, 
Maria Larsson och Göran 
Hägglund inför torgmöte i 
centrala Örebro.

Sofie Drake och 
Maria Strömberg 
från Finspång 
ingick i Östgötade
legationen.

Vice ordförande Mar
tina Axene och ord
förande Margaretha 
Ericsson ledde den 
östgötska delegatio
nen under rikstinget.
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Strasbourg -  Frankfurt  - Baden-Baden  - Schwarzwald - Stuttgart

Europas hjärta
Boka redan nu in 2011 års studieresa i Europa med Framtidsbildarna

Sommaren 2011 är det dags igen för en större Europaresa med Kristdemokraternas studieorganisa-
tion Framtidsbildarna i Östergötland. Denna gång styr vi kosan mot tre europeiska ”huvudstäder”. 
Det handlar om Europas ekonomiska och finansiella huvudstad, Frankfurt, där vi bl.a. gör studie-
besök på Europeiska Centralbanken. Det handlar om Strasbourg, EU:s officiella huvudstad, där vi 
besöker Europaparlamentet och träffar Kristdemokraternas Europaparlamentariker Alf Svensson. Det 
handlar slutligen om Europas gamla ”sommarhuvudstad” Baden-Baden, den internationellt kända 
kurorten där kungligheter, presidenter och andra celebriteter kopplat av och haft viktiga konferenser 
unde årens lopp. Dessutom hälsar vi på våra kristdemokratiska kollegor i tyska förbundslandet Baden-
Württembergs trevliga huvudstad Stuttgart. Under större delen av resan har vi vår bas i natursköna 
Schwarzwald där möjlighet också ges till upptäckter bland berg, skogar och korsvirkeshus! Boka in 
3-11 juli 2011 i din almanacka och anmäl dig redan nu till Per Larsson, e-post per.larsson@kristdemokra-
terna.se, telefon 010-103 72 84 eller 0702-88 21 34. Mer information om detaljerat program och pris 
kommer senare.
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i euroPA blir regionernA allt viktigare som moto 
rer för ekonomisk tillväxt. För att människor 
skall vilja bosätta sig på en speciell plats i en 
region måste den erbjuda arbetstillfällen, snabb 
pendling, utbildning, attraktiva boende- och 
närmiljöer. Minst lika viktiga är möjligheter till 
kultur- och naturupplevelser. Vi talar ofta inom 
Kristdemokraterna om mänsklig och ekonomisk 
tillväxt. De regioner som lyckas i sina ambitioner 
att utvecklas, kan också notera ett lägre ohälsotal, 
med andra ord: Utvecklade regioner får friskare 
människor.

eu ProjeKt. Regionförbundet Östsam, Landstinget 
i Östergötland tillsammans med Landstinget 
i Örebro län har deltagit i ett internationellt 
projekt om Regional Folkhälsa. Ytterligare fem 
regioner i Europa har arbetat i samma projekt; 
Södra Danmark, Sleswig-Holstein i Tyskland, 
sydvästra England, Staden Bryssel i Belgien och 
Veneto-regionen i norra Italien. I Östergötland 
har Läns-SLAKO varit styrgrupp för projektet.

Syfte. Projektet har kunnat drivas genom 
finansiering från ”European Public Health Pro-
grame” och avsikten har varit att hitta metoder 
och verktyg som medger en allt mera strategisk 
planering för folkhälsa. Grundtanken bakom 
projektet är att hälsa skall ses som en investering 
och att god hälsa, tillsammans med utbildning, 
utgör grundstenarna för god regional utveckling.

genoMfördA delProjeKt. En kartläggning har gjorts 
med fokus på Landstingets folkhälsoarbete, men 
även kommunernas syn på detta har fångats. 
Kartläggningen har lett fram till att några om-
råden bör prioriteras i det framtida folkhälsoar-
betet: Hälsokompetens, Hälsa och Kultur samt 
Hälsa och Lärande.

I Ödeshögstrakten och omkring Omberg har 
en grupp entreprenörer startat en aktivitet för att 
inspirera invånarna i Ödeshög till ett hälsosam-
mare liv. De som driver är t.ex. vårdcentralen, 

tandläkaren, tätortens politiska partier, entre-
prenörer och bildningsorganisationer. Alla ser de 
olika nyttor med att befolkningen blir hälsosam-
mare. Både mänsklig och ekonomisk tillväxt.

En annan aktivitet är skapandet av mul-
tikulturella hälsorådgivare. Många nyanlända 
immigranter har sviktande hälsa. Hur detta skall 
åtgärdas är inte alltid lätt att veta när man kommit 
till ett nytt land. Hälsorådgivarna, som ofta talar 
det egna språket, har visat sig vara till stor nytta 
som guider genom den svenska vårdlabyrinten. 

I Örebro läns landsting har man, inom pro-
jektet, prövat dansen som en metod för bättre 
hälsa. Dansen har visat sig vara ett sätt för att öka 
den mentala hälsan bland tonårsflickor. Stress och 
psykosomatiska symtom ökar bland tonårsflickor. 
Många flickor har låg självkänsla och behöver 
mycket stöd. Fysisk aktivitet har visat sig kunna 
minska stressen och öka självförtroendet hos de 
regelbundet dansande flickorna. 

AvrAPPortering. Slutkonferensen efter detta treår-
iga projekt hölls i Bryssel den 22 – 24 september. 
Där avrapporterades alla parternas aktiviteter och 
erfarenheter. Östsams och Örebros avrappor-
tering bestod av en inspelad film. Ett nytt och 
smart grepp! Genom filmen kunde många från 
våra regioner komma till tals och förmedla sina 
resultat Nu återstår för de flesta att implementera 
sina projektresultat i ordinarie verksamheter. I 
Östergötland ligger en ny Folkhälsopolitisk policy 
redan färdig! 

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Healthy Regions - Regioner med hälsa!

lArs eKlund
GRUPPLEDARE I ÖSTSAM 

TALESPERSON FÖR KULTUR OCH KREATIVITET



Rapport
från Riksdagen Kristdemokrater i Östergötland

bidrar till ett mänskligare Sverige
AlliAnsen vAnn vAlet. Det stod klart sent på valnat-
ten. När mandaten nu räknats klart kan vi se 
att Allianspartierna har stärkt sin ställning hos 
svenska folket. Jämfört med valet 2006 har vi dry-
gat ut avståndet till den rödgröna oppositionen 
från 2,1 till 5,7 procent. Tack till vår partiledning 
för alla hårda insatser i valrörelsen!

För oss kristdemokrater i Östergötland gick 
valet lite bättre än genomsnittet för kristdemo-
kraterna i landet. Det kan vi vara stolta över. 
Glädjande var att Kristdemokraterna i Ödeshög 
gjorde ett sensationellt bra val och fick drygt 
30 procent av rösterna. Ett grattis till Magnus 
Oscarsson och hans gäng! 

en fortsAtt AlliAnsregering hade inte varit möjlig 
utan alla kristdemokraters insats, engagemang 
och energi. För mig som Östergötlands toppkan-
didat till Riksdagen har det varit fantastiskt och 
ni ska veta att jag känt ert stöd och att det varit 
en oerhörd hjälp för mig. Tack alla ni som visat 
stöd och hjälp på olika sätt!

Alliansens seger dämpas något av att Sveri-
gedemokraterna kom in i Riksdagen. I Öster-
götland gick de kraftigt framåt och tog mandat 
i länets alla kommuner och på Östgötabänken. 
Det är oroväckande att så många ger uttryck för 
främlingsfientliga åsikter. Detta är långt från 
kristdemokraternas ideologi som bygger på alla 
människors lika värde. 

nu sKA vi tA debAtten med Sverigedemokraterna. Jag 
kommer att göra det i Riksdagen och ni andra 
kristdemokrater kommer att göra det i Öster-
götlands kommuner. Jag tror att Sverigedemo-
kraterna bäst bemöts med tydlig argumentation 
och skicklig opinionsbildning. Vi som har en 
lång tradition av mänskliga rättighetsfrågor och 
internationellt solidaritetsarbete, ska ta debatten 
med dem i frågor som rör våra medmänniskor. 
Sverigedemokraterna vill stänga ute vissa männis-
kor på grund av att de har en annan hudfärg eller 

religion som skiljer sig från majoriteten av invå-
narna i Sverige. Det är för oss helt oacceptabelt! 

Genom att försöka förstå andra människor 
från andra kulturer så växer man som människa. 
Den som själv är trygg i sin egen kultur och tradi-
tioner behöver inte vara rädd för att möta männis-
kor från andra kulturer. Genom att välkomna det 
som är annorlunda kan samhällen och kulturer 
växa och bli rikare. Som kristdemokrater har vi en 
viktig uppgift här då vi värnar om vårt kulturarv 
samtidigt som vi är öppna för impulser utifrån. 

Sverigedemokraternas framgångar visar att 
det är viktigt att vi under mandatperioden tar ett 
krafttag för att göra något åt integrationen och ut-
anförskapet.  Att många invandrade svenskar inte 
kan få ett arbete är dels ett slöseri med mänskliga 
resurser. Men framförallt mår invandrare själva 
dåligt av att inte känna sig behövda. Detta måste 
vi tala om och göra något åt. Det är inte bristen 
på jobb som gör att välutbildade läkare kör taxi i 
Malmö samtidigt som köerna till vården är långa. 

vi KristdeMoKrAter har gjort skillnad under denna 
mandatperiod. Vi har kommit långt för att bryta 
utanförskapet för dem som saknar arbete och vi 
har haft avgörande betydelse i regeringens politik 
för att ge människor på flykt möjlighet till ett 
liv i säkerhet. Det ska vi fortsätta med under de 
kommande åren. Vi ska arbeta i överensstäm-
melse med de 89 vallöften som vi gav och arbeta 
för alla de människor som vill ha och förtjänar 
ett mänskligare Sverige.

Nu tar vi nya tag. Vi har fyra år på oss att 
visa medborgarna på en politik som säkrar 
mänsklighet, som säkrar trygghet och värdighet 
och som uppvärderar familjernas viktiga roll i 
vårt samhälle.

yvonne Andersson 
RIKSDAGSLEDAMOT
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Rapport
från Landstinget

Därför behövs Kristdemokraterna
för tredje vAlet i rAd har Kristdemokraterna 
fått mindre väljarstöd. Inte nog med det, en 
undersökning visade dessutom att var tredje 
röst var en taktisk stödröst och utan dessa 
hade partiet hamnat utanför riksdagen. Detta 
bör därför leda till en djupgående analys där 
såväl vetenskapliga undersökningar som efter-
hörande av synpunkter inom partiet som tas 
på allvar bör ingå.

Frågor som bör ställas är om de demokra-
tiska arbetsformerna vårdas så att medlemmar-
na känner samhörighet och att de kan vara med 
och påverka, om de politiska frågorna ligger 
rätt utifrån ideologisk utgångspunkt snarare än 
utifrån hur opinionsvindarna blåser. Kan man 
skilja på att behålla sin opinionsbildande roll 
utifrån kristdemokraternas unika värdegrund 
och att förpacka politiken så att medborgarna 
får tag på det varma, trygga samhälle som krist-
demokraterna vill skapa och att inte reducera 
sig till att fånga rådande opinionsvindar?

enligt Min Mening är varken sänkt bensinskatt 
eller fastighetsskatt de frågor som medborgarna 
tydligt kan knyta till de värderingar som partiet 
står för. Valslogan ”ett mänskligare Sverige” 
gav inte heller tillräcklig tydlighet om vad 
kristdemokraterna vill.

Att omedelbart acceptera att partiet har 
en politisk historia som man inte kan stå upp 

för är en alltför lättsinnig analys. Vår förste 
partiledare Birger Ekstedt beskrev hållbara ut-
gångspunkter för samhällsbyggandet som både 
var framsynta och som vi bör vara stolta över.

det hAndlAr oM den kristna människosynen, 
broderskapstanken, förvaltarskapstanken och 
samhällsgemenskap som också har sin linje 
i nuvarande partiprogram. Två tankar som 
jag tycker är viktiga att påminna om. För det 
första, vår politik ska mer fokusera på att möta 
medborgarnas behov än att fastna i den trend-
sättning som säger att behoven är oändliga och 
därför inte kan mötas – för kristdemokraterna 
är behoven individuella och skall mötas på ett 
ändamålsenligt sätt. För det andra vinner inte 
kristdemokraterna stöd genom att tävla med 
moderater om skattesänkningar – för kristde-
mokraterna ska fokus ligga på förvaltarskapet, 
att förvalta jorden och jordens resurser men 
också ekonomin så att ingen krona slösas i 
onödan.

Detta är två av våra principer som är till-
lämpbara inte minst i sjukvården. Om vi får 
till stånd en ideologisk diskussion kommer 
kristdemokraternas viktiga bidrag till samhälls-
byggandet att bli tydligare och det är då som 
förutsättningarna ökar för att medborgarna 
skall hitta kristdemokraterna då det är dags 
för val.

levi ecKesKog
LANDSTINGSRÅD OCH GRUPPLEDARE
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Egna tankar
från en kristdemokrat

det KÄnns lÄnge sedAn jag gick 
till min första kandidatutbild-
ning, nervös inför mötet med 
människorna, partiet och allt 
som skulle komma.  När val-
rörelsen satt igång på allvar var 
nervositeten borta. Efter alla 
möten var jag trygg, jag hade 
en grund att stå på. Ett stort 
tack till partiet för alla timmar 
av utbildning och möjlighet till 
utveckling!

Med stor lust gav jag mig 
in i valrörelsen där jag ville vara 
med och lära mig så mycket 
som möjligt. I valstugan blev 
det många möten med män-
niskor, som till exempel med 
SFI- läraren som kom med 
sina elever, armarna i kors över 
bröstet och mycket attityd. Det 
var tydligt vad han ville i mötet 
på torget. När jag hade presen-
terat mig, berättat om min resa 
efter SFI och visade villighet 
att möta dem, fick vi ett gott 
samtal om hur vi kan hjälpas 
åt och göra vårt samhälle lite 

bättre för männis-
kor som kommer 
till Sverige. 

Ett par gånger fick 
jag möta grupper 
av invandrare som 
bjudit in oss att 
berätta om vår po-
litik. Så roliga och 
givande möten! 
Detta längtar jag 
att få göra kon-
tinuerligt, bygga relationer, 
kavla upp ärmarna och GÖRA 
vår politik.

Nu, efter valet, känns det 
nästan som ett vakuum. Utan 
möten. Jag längtar efter nya 
möten, med vänner i partiet 
och med ”de minsta” i vårt 
samhälle, där jag får, genom 
vår politik, göra skillnad. Nu, 
när jag har börjat lära mig lite 
om politiken, har jag lust att 
börja jobba!

KAren MAgnin Andersson

Möten under min första valrörelse


