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Ledare
från distriktsordföranden

KristdemoKraterna går inte av för hackor! Under några intensiva dagar 
samlades över tusen kristdemokrater i Norrköping på årets Kommun- 
och landstigspolitiska dagar. Långt fler än någon förväntat sig! Det var 
verklig glädje och feststämning! Vår partiledare Göran Hägglund höll ett 
av sina mest lysande tal och på Norrköping Tidningars ledarsida kunde 
vi läsa att Göran var mer populär än partiet. Jag njöt särskilt av att lyssna 
till det idéologiska avsnittet i talet. 

Nu gäller det för oss alla kristdemokrater att arbeta vidare för ett 
samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är bara 
vi medlemmar – med eller utan politiska uppdrag – som kan sprida 
de kristdemokratiska idéerna, som bygger på en tusenårig värdegrund, 
vidare till kommande generationer.

Från loKalavdelningar och distriKt över hela landet kommer kristdemo-
krater att under februari månad samlas på olika platser för att diskutera 
och samtala krig kristdemokratisk politik utifrån ”Framtidsgruppens” 
utredning. Det är välbehövligt att granska och våga ifrågasätta, att till-
sammans vrida och vända på argument och tankar. Vi behöver inte vara 
rädda så länge vi håller fast vid våra grundvärderingar – utan dessa är vi 
inget kristdemokratiskt parti längre!

Våren är snart i antågande – då solen 
värmer jorden och väcker nytt liv, knop-
par brister och naturen spirar i skirt 
grönt och hoppet om en ny sommar 
vänder åter. Låt oss då också inspireras 
av den filosofi som kan värma män-

niskors hjärtan till liv, som ger oss kraft 
så att vi tillsammans orkar arbeta vidare 

för att skapa ett varmt samhälle där varje 
människa får vara unik och värderas för 

sin egen skull - där ingen hålls tillbaka och 
ingen lämnas efter.

margaretha ericsson
DistriktsorDföranDe

 

Hoppet vänder åter!
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Du är inte ensam!
Efter valet 2010 finns det färre krist-
demokrater än tidigare i kommuner och 
landsting. I vissa fall har Kristdemokraterna 
bara ett mandat i kommunfullmäktige och i 
många nämnder och beredningar finns bara 
en kristdemokrat. Det kan ibland kännas 
ensamt. Men det behöver inte vara så, det 
finns gemenskap, stöd och tips att få. Krist-
demokraterna i Östergötland har t.ex. nät-
verk inom olika politikområden där du kan 
träffa kollegor inom t.ex. det socialpolitiska 
området. Men även likasinnade över hela 
landet kan utbyta erfarenheter och idéer via 
partiets intranät Navet. Och tittar vi ut över 
Europa ser vi t.ex. att den kristdemokratiska 
gruppen i Europaparlamentet (EPP) är den 
största och att t.ex. vårt grannland Tyskland 
har kristdemokrater (CDU) som största, 
och statsbärande parti. I sommar kan du 
följa med på resa i Europa och få lära dig 
mer om de sistnämnda. Läs mer på sid 12!
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Rapport
från kommun- och landstingsdagarna 2011

Lyckade kommundagar i Norrköping!
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några av de dryga 1000 deltagarna: Jessica antebrink, Motala; ingegerd Widmark, Linköping; Yvonne svalin, Linköping; 
tommy sennehed, Linköping och Martina axene, Motala.

efter det stora väljartappet i valet 2010 och en 
period av oro och osäkerhet i partiet, blev de 
stora nationella kommun- och landstingsda-
garna i norrköping 28-29 januari en välbehövlig 
nystart för de dryga 1000 kristdemokrater som 
samlades i louis de geer för partiledartal, 
intressanta seminarier och förstås festkväll...

Återigen gästade ett stort kristdemokratiskt 
arrangemang Östergötland. På fyra år har två 
kommun- och landstingsdagar och ett riksting 
huserat i länet. Och som brukligt när östgötar 
är i farten blev det ett lyckat arrangemang! 
Många medier har speglat insatser från par-
tiledare och nationellt angelägna frågor som 
lyftes under dagarna. Östergyllen väljer därför 
att något mer fokusera på de östgötska inslagen 
i dagarna.

Det började förstås redan innan kom-
mundagarnas inledning med flera månders 
planering av en planeringsgrupp med represen-
tanter inte bara från värdstaden Norrköping, 

utan även grannkommunerna Söderköping 
och Finspång. De sista dagarna innan arrang-
emanget ökade intensiteten av praktiskt arbete, 
som  t.ex. packning av alla deltagarmappar. 
Många frivilliga hjälpte till med sådana bestyr, 
liksom värdskap, vägvisning, biljettkontroll 
och mycket mer under dagarna.

i inledningen sjöng och spelade gruppen 4 You 
med kristdemokratiska ungdomar från Ödes-
hög. Konferensgeneral Margaretha Ericsson, 
oppositionsråd Bengt Ekström och landstings-
råd Levi Eckeskog hälsade alla deltagare väl-
komna till Norrköping och Östergötland. På 
fredagskvällens festmiddag var Anders Eksmo 
från Söderköping och Sofie Drake från Fin-
spång värdar. De östgötska musikalstjärnorna 
Peter Johansson och Matilda Hansson, med 
framgångsrika internationella karriärer, stod 
för underhållningen.
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de Flesta väljare i Östergötland har säkerli-
gen ett större intresse för vad vi politiker leve-
rerar än hur vi organiserar oss. Ändå händer 
det att stora förändringar i organisationen 
också får ett utrymme i den allmänna debat-
ten. Hit hör frågan om indelning av Sverige 
i ett antal, sex till nio (?), stora regioner. Så 
stora reformer sker inte ofta; senast av Axel 
Oxenstierna på 1600-talet.

Bakgrunden är den s.k. ansvarskom-
mitténs förslag i början av 2007. I korthet 
handlar det om att de nya och större direkt-
valda regionerna ersätter dagens 21 landsting. 
Utöver ett fortsatt ansvar för hälso- och 
sjukvården får regionerna också ett samlat 
uppdrag när det gäller regional utveckling 
och tillväxt. Parallellt ska också den statliga 
länsindelningen organiseras så att den sam-
manfaller med regionerna. Detta skall också 
bli grundmodellen för indelningen av statliga 
myndigheter.

reFormen handlar om helhetssyn och en ända-
målsenlig organisation samtidigt som den en-
skilda patientens och medborgarens ställning 
stärks. Att sammanföra ansvaret för regional 
utveckling och hälso- och sjukvård har varit 
ett kristdemokratiskt förslag i många år.

Ansvarskommitténs förslag fick ett när-
mast totalt stöd i remissomgången 2007. 

Här i Östergötland lämnade vi kristdemo-
krater ett eget yttrande och antog också 
en ”proposition” där vi beskrev hur vi ville 
förverkliga förslagen. I östgötalandstinget och 
regionförbundet ställde sig alla nio partierna 
bakom ett enigt yttrande och arbetet startade 
både på hemmaplan och i kontakter med våra 
grannar och tänkta regionbildare. Främst har 
det handlat om smålandslandstingen.

hos några av våra grannar har regionfrågan 
inte mognat lika snabbt som i Östergötland. 
Det har vi respekt för och vill vara fortsatt 
konstruktiva i arbetet för att nå resultat. I 
samband med kommundagarna i Norrkö-
ping en sista helgen i januari hade statsrådet 
Stefan Attefall, som är regeringens ansvarige 
i regionfrågan, bjudit in representanter från 
21 partidistrikt till information och samtal. 
Där redovisade vi vår ambition, som vi fort-
satt delar med övriga partier i Östergötland. 

Den fortsatta utvecklingen under 2011 
blir avgörande för om målet skall nås att vi 
i valet 2014 skall välja representanter till 
ett regionfullmäktige i en större geografi än 
Östergötland. Vi vill lämna positiva bidrag 
till det arbetet och vi gör det med ett tydligt 
medborgarperspektiv. 

sven Brus
LeDaMot i LanDstinGsstYreLsen 

och Dess reGionaLPoLitiska BereDninG

Vad händer i regionfrågan? Konferens dagen innan kommundagarna
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några glimtar från dagarna. från vänster: Gruppen 4 You från ödeshög underhåller i inledningen. niclas clarén, ordförande 
för kristdemokraterna i norrköpnig var en av många funkionärer. Medias intresse var stort  Levi eckeskog intervjuas.
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Aktuellt
i Distriktet

Medlemsvärvningstävling pågår
Distriktsstyrelesns råd för organisations- och 
internationella frågor ger inte upp ambitionen 
att få östgötska kristdemokrater att värva nya 
medlemmar. Denna gång görs försöket med 
en tävling mellan tre lag; ordförande, grupp-
ledare och politiska sekreterare. Den främste 
värvaren i det bästa laget vinner en exklusiv 
ordförandeklubba särskilt smidd för tävlingen 
av Alf Käcker, Norrköping. Tävlingen pågår 
till torsdag 10 mars och prisutdelning blir det 
förhoppningsvis på vårstämman 19 mars.

Utbildning för förtroendevalda våren 2011
En ny mandatperiod innebär flera helt nya 
förtroendevalda och andra förtroendevalda 
med som fått nya uppdrag. För alla dessa 
har Kristdemokraternas studieorganisation 
Framtidsbildarna i Östergötland ordnat tre 
utbildningsdagarn under tidig vår 2011. Två 
tillfällen är avklarade. Även om du inte deltog 
i dessa, är du varmt välkommen att delta vid 
det avslutande tillfället lördag 5 mars. Läs mer 
om dagen och hur du anmäler dig, på sidan 11.

Framtidsbildarnas årsmöte
Årets första månader är ofta årsmötenas tid, 
så även för Kristdemokraternas studieorga-
nisation Framtidsbildarna. torsdag  10 mars 
kl 18.00 kallas Framtidsbildarnas medlems-
organisationer och alla andra intresserade till 
Kristdemokraternas distriktskansli för årsmöte. 
I år inleder vi årsmötet med ett kultursemina-
rium öppet för alla intresserade. Gästtalare är 
Kristdemokraternas yngste riksdagsledamot, 
Andreas Carlson, som är ledamot i riksdagens 
kulturutskott. Som vanligt blir det också 
smörgåstårta och glasstårta som förtäring innan 
årsmötesförhandlingarna. Läs mer på sidan 9.

Kvinnoförbundets årsmöte
Även Kristdemokraternas associerade förbund 
i Östergötland är i årsmötestagen. Ett av dem, 

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet inbjuder 
alla intresserade till årsmöte lördag  12 mars kl 
10.00 på Kristdemokraternas distriktskansli. 
Utöver årsmötesförhandlingar bjuds på fö-
redrag av Christina Blom Andersson, som 
berättar om ”Jämställdhet i svensk politik” 
och kvinnoförbundets senste rapport ”Kvin-
nor, Män och Makt”. Smörgåstårta med kaffe 
eller te serveras till självkostnadspris. Anmäl 
dig till årsmötet till Karin Starkhammar, tfn 
0702-15 56 56 eller 0142-204 08 eller via 
e-post till karin.x.starkhammar@gmail.com 
senast lördag 5 mars.

Distriktets nätverk drar igång
Kristdemokraterna i Östergötland har flera 
nätverk för förtroendevalda kristdemokrater 
inom olika politikområden. Ny mandatpe-
riod gör att en del nya personer ansluter sig 
till nätverken. Dessa, och andra intresserade, 
är välkomna till nätverkens olika träffar. Det 
socialpolitiska nätverkets första träff 2011 är 
onsdag 16 mars. Hör av dig till Per Larsson, tfn 
0702-88 21 34 om du är intresserad av att vara 
med. Det kulturpolitiska nätverket välkomnas 
till kulturseminariet med Andreas Carlsson, 
ledamot i riksdagens kulturutskott, i samband 
med Framtidsbildarnas årsmöte torsdag 10 

mars. Nästa träff är sedan tisdag 5 april. Vill 
du komma, hör av dig till Per Larsson.

Vårstämma för östgötska  kristdemokrater
lördag 19 mars kallar Kristdemokraterna i 
Östergötland ombud, ersättare och andra in-
tresserade medlemmar till vårstämma i Mjölby. 
Som vanligt blir det förstås stämmoförhand-
lingar, med bland annat val av distriktsstyrelse 
och godkännande av verksamhetberättelse och 
bokslut. Eftersom det i år är motionsriksting 
kommer också vårstämman att behandla en 
lång rad östgötska motioner till årets riksting. 
Utöver sedvanliga rapporter från riksdagsleda-
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Kalendarium
för hela distriktet

lördag 5 mars kl 09.30-15.00
Utbildning för förtroendevalda. Läs mer på sid 9.

torsdag 10 mars kl 18.00
framtidsbildarnas årsmöte med inledande kul
turseminarium med andreas carlson, ledamot i 
riksdagens kulturutskott. Läs mer här intill.

onsdag 16 mars kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk har träff.

lördag 19 mars kl 09.30-16.00
Distriktets vårstämma. Läs mer här intill.

söndag 27 mars kl 11.00
Årsmöte för fristående organisationen kristde
mokrater i svenska kyrkan i Linköpings stift. 
Planerad plats: församlingshemmet, Linghem.

tisdag 5 april kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk har träff.

onsdag 4 maj kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk har träff.

Fredag-söndag 6-8 maj 
kulturhelg i oslo med distriktets kulturpolitiska 
nätverk.

torsdag 12 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

torsdag 19 maj kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk har träff.

torsdag 16 juni kl 18.00
rikstingsträff för östgötadistriktets ombud till 
kristdemokraternas riksting.

torsdag 30 juni-lördag 2 juli 
kristdemokraternas riksting i Umeå.

söndag 3 juli-måndag 11 juli
studieresa i europa i arrangemang av krist
demokraternas studieorganisation framtidsbil
darna. Läs mer här intill.

mot, landstingsråd och gruppledare i Östsam, 
gör riksdagsledamot Andreas Carlson från 
Mullsjö sitt andra östgötabesök med ett anfö-
rande på vårstämman.

Studieresa i Europa 2011
Framtidsbildarna i Östergötland anordnar  
söndag 3 juli-måndag 11 juli en studieresa i 
Europa med rubriken ”Europas hjärta”. Vik-
tiga och symboliska europeiska resmål som 
Strasbourg och Frankfurt besöks, liksom 
kultur- och naturupplevelserika Schwarzwald. 
Även våra kristdemokratiska kollegor i Baden-
Württemberg får besök. Läs mer om studiresan 
och hur du anmäler dig, på sidan 12.

Per larsson

Ordförandeskifte i Ydre lokalavdelning
Ydre kristdemokrater hade fredagen den 11 
februari 2011 sitt årsmöte. En tapper skara 
hade trotsat vädrets makter och kommit till 
Församlingshemmet i Österbymo. Kvällen 
inleddes med sång och musik av Johan Fälth. 
Sedan vidtog kaffe, lotteri och trevlig samvaro. 
Sålunda styrkta hölls sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Doris Andersson avtackades efter 
5 år som ordförande. Till ny ordförande valdes 
Tommy Johnsson, som presenterade sig och 
såg fram emot ett bra samarbete med styrelse 
och medlemmar.

doris andersson

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från nya distriktskansliet

Tacktårta till dem som flyttade kansliet!

några av flyttmedhjälparna som åt tårta på kansliet. 
från vänster: Jan Widmark, Linköping, karin starkham
mar, Mantorp och Martina axene, Motala.
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som vi Berättade om i förra numret 
av Östergyllen flytatde Krist-
demokraternas distriktskansli 
1 november 2010 till centrala 
Linköping, närmare bestämt till 
adressen Gränden Duvan 2. Flera 
personer var engagerade i alla 
bestyr som omgärdade flytten. 
Flyttlass kördes på släpvagnar 
och i bilar från gamla kansliet 

till det nya. Det gamla kansliet 
flyttstädades. Skräp fraktades till 
återvinningscentral. Överflödiga 
kontorsmölber togs om hand för 
förvaring. Det tunga kassaskåpet 
transporterades. Det nya kansliet 
möblerades, ordnades. Många 
var det som med ombudsman 
Liselotte Fager som arbetsledare 
gjorde flytten möjlig. En del av 
dessa hade tid och möjlighet att 
vara med när tacktårta serverades 
på det nya kansliet fredag 21 ja-
nuari 2011. Dessa och alla andra 
som hjälpte till kan känna di-
striktets varma tack för hjälpen!

Per larsson

Gabor Lorant från 
L inköping f ick 
äran att ta första 
biten av den goda 
tårtan.



Ortens enda auktoriserade
BEGRAVNINGSBYRÅER

I SAMVERKAN

C A ROSÉNS
BEGRAVNINGSBYRÅ

S:t Larsgatan 17
Linköping

013-12 02 17

ÅTVIDABERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Stenhusgatan 4
Åtvidaberg
0120-101 15

CENTRALA
BEGRAVNINGSBYRÅN

Apotekaregatan 10
Linköping

013-12 20 59

Kulturseminarium
i samband med framtidsbildarnas årsmöte

tOrsdaG 10 mars kl 18.00
På KristdemOKraternas distriKtsKansli 

GrÄnden dUVan 2, linKöPinG

anDreas 
CarlssOn
ledamOt i riKsdaGens KUltUrUtsKOtt 
OCH KristdemOKraternas YnGste 
riKsdaGsledamOt.

smÖrGÅstÅrta
KlinGs GlasstÅrta
fritt intrÄde för alla!

Anmäl dig senast tisdag 8 mars 
till Per Larsson, tfn 010-103 72 84 
eller 0702-88 21 34 eller e-post till 
per.larsson@kristdemokraterna.se
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Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

»Den östgötske kristdemokratens sång«

1 Östergötland, det är landet,
med en särskild kvalitet.
Berg och sjöar, ängar, öar,
fagra vyer var man ser.
Vandra ut på våra stigar,
känn hur solen följer Dig.
Havet med dess många öar,
ger oss mat i överflöd.

2 Kolmården med mörka skogar,
Vadstena i himlaljus.
Linköping på slätten knogar,
Kvarnar bytts mot flygarbrus.
Kinda, Göta, våra kanaler,
byggde vårt välstånd, tände vårt hopp.
Nya tider nu oss väntar:
Politik som Mantorps-lopp.

3 Goda val, det kan vi göra
när vi lägger manken till!
Våra mål gör andra möra,
detta ser du när du vill!
Men, kom ihåg när du sliter,
gammal och ung kommer och går,
för att föra ut de löften
Sverige saknat många år!

text: lars eKlund och lena KäcKer johansson. MUsik: ludvig van Beethoven.

4 Göran Hägglund, det är mannen,
som i täten för oss går.
Vårt parti det famnar alla,
ingen enda det försmår.
Krist-demokrater det låter,
trygghet och glädje – vilja av stål!
Politikens hjärta bankar,
vi har kraft att nå vårt mål.

5 Östergyllen, läser alla
med en särskild fermitet.
Bladet följer vad som händer
alltid sann, med kvalitet!
Margaretha, glad och säker,
svingar sin klubba – för oss i mål.
Levi, Per, Yvonne och Lasse
kämpar på så gott det går.

6 Vi har ögon för Europa,
minns med glädje Helmut Kohl. 
Våra rötter vi vill vårda.
Vår kultur är start och mål.
Hägglund strider, Svensson han rider.
Folket det jublar: Segern är vår!
Hjärtat bankar av vår vilja:
Land och folk tillsammans går!

KristdemoKraterna i östergötland har flera nätverk för förtroendevalda inom olika politik-
områden. Ett av nätverken är det kulturpolitiska nätverket som samlar förtroendevalda 
i kommuner, landsting och regionförbund inom kultur- och fritidsområdet. Nätverket 
har bland annat arbetat fram Kristdemokraternas kulturpolitiska handlingsprogram för 
Östergötland för mandatperioden 2010-2014. Nätverket anordnar också nätverksträf-
far, kulturseminarier, kulturhelger och nu senast i november 2010 en kulturweekend i 
Berlin. Nätverkets arbetsutskott har också tagit på sig uppgiften att författa en sång för 
Kristdemokraterna i Östergötland. Den har successivt växt fram med nya verser under 
de två senaste åren. Sången har under processen sjungits vid några större samlingar i 
distriktet. Nu kan Östergyllen som första tidning publicera den slutgiltiga versionen av 
sången! Varsågoda och sjung med! Melodin är Beethovens nionde symfoni.

Per larsson
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alla KristdemOKrater i österGötland bjUds in till

utBilDninG FÖr
FÖrtrOenDeValDa

Våren 2011

lördaG 5 mars Kl 09.30
På KristdemOKraternas nYa distriKtsKansli

mitt i Centrala linKöPinG.
GrÄnden dUVan 2, linKöPinG.

Varmt VÄlKOmmen!

För mer information om utbildningen, 
titta på distriktets hemsida
www.ostergotland.kristdemokraterna.se

Våra HjÄrtefråGOr
familj, CiVilsamHÄllet, UtbildninG

YVOnne anderssOn, riKsdaGsledmOt

så Gör Vi för att fånGa medias intresse
stina sinClair, OmbUdsman KristdemOKraterna i jönKöPinGs lÄn

så arbetar ett stOrt lOKalt medieföretaG
raina medeliUs OCH jOHan GUstafssOn, 

sVeriGes radiO österGötland

Pris & anmÄlan
Priset är 125 kr per tillfälle eller 350 kr 
för alla tre tillfällena. Priset inkluderar 
förmiddagskaffe, lunch, eftermiddags-
kaffe, medverkande, material m.m. Anmäl 
dig senast onsdag 2 mars till Per Larsson, 
tfn 010-103 72 84 eller 0702-88 21 34 eller 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se
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Strasbourg -  Frankfurt  - Baden-Baden  - Schwarzwald - Stuttgart

Europas hjärta
Följ med på 2011 års studieresa i Europa med Framtidsbildarna

3-11 juli 2011 

E
uro
pa

Nu är det äntligen dags igen för en 
större Europaresa med Kristdemokrater-
nas studieorganisation 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 studiebesök på Europeiska 
Centralbanken och tyska börsen. Det 
handlar om Strasbourg, EU:s officiella 
huvudstad, där vi besöker Europarådet, 
Europaparlamentet och träffar Krist-
demokraternas 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 kristdemo-
kratiska kollegor i tyska förbundslandet 
Baden-Württembergs trevliga huvudstad 
Stuttgart. Under större delen av resan 
har vi vår bas i Schwarzwald där vi också 
tillsammans kommer att upptäcka natur 
och kultur!

Ur programmet
• Studiebesök i Europaparlamentet 

i Strasbourg med möte med Euro-
paparlamentariker Alf Svensson.

• Studiebesök på Europarådet i 
Strasbourg.

• Studiebesök på Europeiska Cen-
tralbanken i Frankfurt am Main.

• Studiebesök på en av världens 
största börser, Deutsche Börse i 
Frankfurt am Main.

• Sammanträffande med kristdemo-
kratiska kollegor från tyska CDU i 
Baden-Württemberg.

• Besök på ett av nazisternas kon-
centrationsläger Bergen-Belsen.

• Stadsrundtur i internationellt 
kända kurorten Baden-Baden.

• Heldagsrundtur i Schwarzwald 
med vandring, vackra och svind-
lande vyer, historisk vandring i 
korsvirkesstaden Gengenbach.

• Slottskonsert med Baden-Baden 
Philharmonie.

• Besök på UNESCO-världsarvet, 
Martin Luthers Wartburg i 
Eisenach.

Vill du 
följa med?

Vill du följa med på studieresan Europas Hjärta 3-11 juli 2010? Anmäl dig då så snart som möjligt, dock senast fre-
dag 25 mars 2011 till reseledare Per Larsson genom att ringa 010-103 72 84 (arbete) eller 0702-88 21 34 (mobil), 
skicka e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se, skicka brev till Framtidsbildarna i Östergötland, c/o Kristdemokra-
terna i Östergötland, Gränden Duvan 2, 582 26 Linköping eller faxa till 010-103 70 96.

Det förmånliga priset för studieresan är 5 300 kr per person för resa i modern helturistbuss t.o.r. Östergötland-Schwarzwald, 
fem övernattningar med del i dubbelrum inklusive frukost i Scherzheim, en överattning med del i dubbelrum inklusive frukost i Lübeck, en 
överattning med del i dubbelrum inklusive frukost i Frankfurt, en överattning med del i dubbelrum inklusive frukost i Hannover, samtliga 
studiebesök, rundturer, visningar, guidningar, lunch i samband med rundtur i Schwarzwald 8 juli, konsert 8 juli samt reseledning.
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då vi KristdemoKrater firade vårt 40-årsjubileum 
2004 i Vinterträdgården på Grand Hotell i 
Stockholm var flera framstående Kristdemokrater 
där. Inte bara från vårt eget land, det fanns flera 
internationella gäster,. Jag kommer särskilt ihåg 
Kjell Magne Bondevik från Norge, den dåvarande 
ledaren för Kristlig Folkparti. Han höll ett hyll-
ningsstal till sina svenska meningsfränder, inte 
minst till sin gode vän Alf Svensson. Jag kom-
mer inte ihåg mycket av det han sa, men han 
definierade Kristdemokrati på ett kärnfullt sätt, 
det kommer jag ihåg. Han sa: ”Kristdemokratisk 
politik bygger på och hämtar inspiration från vårt 
kristna och humanistiska kulturarv.”

Jag tycker hans definition håller än i dag! Den 
är kort men kärnfull! Inget parti har så välgrun-
dade värderingar att förvalta och bygga på som 
Kristdemokraterna har. Att ha god kännedom om 
sitt eget kulturarv är både en förutsättning för att 
skapa sin egen säkra identitet men också för att 
kunna respektera andras kultur och värderingar. 
Och det borde inte vara svårt. Västerländsk hu-
manism och kristen tradition, som vi ofta väljer 
att uttrycka oss, har under mer än ett årtusende, 
i vårt land, bidragit till att lägga grunden till vår 
lagstiftning och rättstradition. 

en del nymornade personer, i bland utklädda i 
bygdedräkt, vill hävda att det är dags att bevara 
Sverige svenskt. Det kan ta sig sådana uttryck att 
man vill avvisa människor som man utifrån egna 
definitioner anser vara främmande, osvenska, inte 
önskvärda helt enkelt. Grunden för en sådan åsikt 
befinner sig naturligtvis ljusår från tänkandet som 
har sin grund i ett kristet och humanistiskt kul-
turarv. Sverige har, i själva verket, under gångna 
århundraden huvudsakligen varit ett invand-
rarland, även om invandrargrupperna i bland 
varit små. Undantaget är den knappt 75-åriga 
period, med början omkring 1850 då mer ån 1,2 
miljoner människor utvandrade från den tidens 
Fattigsverige till framförallt Nordamerika. Visst 
lämnade dessa ett kulturarv efter sig; ett fattigare 
Sverige och ofta längtansfulla brev tillbaka till en 

saknad bygd och åldriga föräldrar.
Vårt Svenska kulturarv är skapat av tidigare 

och senare invandrargrupper, ibland små, ibland 
större. Tyskar, finnar, valloner, jugoslaver, italie-
nare m fl integreras i samhällets arbetsliv, kultur 
och gemenskap. Seder blandas, kulturyttringar 
påverkar varandra, språket utvecklas och får nya 
ord och nyanser. Gemenskaper förädlas, nya mat-
rätter introduceras. Familjer bildas, assimileras 
och går upp i samhällsgemenskapen. 

det tycKs som om somliga vill bekämpa det mång-
kulturella i vårt land. Det tyder på bristande 
kunskap om vårt lands utveckling. Självklart 
känner man till, men blundar för 20 och 30-talets 
rasideologi och terror i Europa, som byggde på 
föreställningar om etnisk renhet. Statens institut 
för rasbiologi i Uppsala, som lades ned först 1958, 
är ett avskräckande exempel på att Sverige inte 
var opåverkat av tidens idéer. 

Sverige har varit och är ett mångkulturellt 
land beroende på att stora delar av det svenska 
språket, svenska seder och bruk har en bakgrund i 
det kulturella bagage som tidigare invandrargrup-
per fört med sig. Dessutom förde de hemvän-
dande svenska soldaterna från otaliga krig ute i 
Europa med sig nya erfarenheter och attityder.

Vi Kristdemokrater har en lång och stolt 
tradition att försvara. Ett kristet och humanistiskt 
kulturarv är de hörnstenar som gör att vi står idé-
mässigt starka. Vårt sätt att tänka och verka måste 
vara den yttersta bastionen mot fundamentalism, 
främlingsfientlighet och intolerans. Är det sant? 
Ja, helt enkelt för att dessa inte ryms i vår ide: Vårt 
kristna och humanistiska kulturarv. Välkommen 
upp på barrikaderna! 

Rapport
från Regionförbundet Östsam Vårt gemensamma arv

lars eKlund
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr och kreativitet



Rapport
från Riksdagen

Kristdemokraterna kan bättre!
strax innan jul presenterade Framtidsstrategi-
gruppen sin rapport ”Kristdemokraterna kan 
bättre”. Rapporten innehåller en analys av den 
förra mandatperioden och valrörelsen, men 
också en mängd förslag på förändringar om 
vad vi kan göra bättre. 

Framtidsstrategigruppen menar att några 
omvärldsfaktorer som kan förklara varför 
vi gick tillbaka i valet är ett förändrat poli-
tiskt landskap. Moderaterna är så stora att 
kristdemokraterna som litet parti hamnar i 
skuggan av dem. Likaså har betoningen på 
arbetslinjen som moderaterna drivit inneburit 
att mjukare frågor som familjepolitik fått lite 
utrymme vilket missgynnat oss. Dessutom 
kom i valrörelsens slutskede fokus att hamna på 
sjukförsäkringsfrågan, vilket missgynnade oss 
som vill vara en garant mot sociala orättvisor. 
Framtidsstrategigruppen menar också att vi 
som parti de senaste åren saknat en samman-
hållen politik och kommunikation, haft ett 
oklart ledarskap och en svag organisation och 
brist på en gemensam partikultur. 

de Förslag På åtgärder som Framtidsstrate-
gigruppen för fram tycker jag är viktigt att 
vi tar till oss. Det handlar bland annat om 
vi måste tydliggöra vår värdegrund, utveckla 
profilfrågor och att berätta om vår politik i 
många sammanhang.  Framtidsstrategigrup-
pen identifierar sex politikområden som de 
anser partiet ska prioritera de kommande åren. 
Dessa är familjepolitik, global rättvisa och 
miljöfrågor, integrationspolitik, rättspolitik, 
landsbyggdsfrågor och företagarpolitik. 

Jag tycker dessa profilområden är bra, men 
det jag saknar är en prioritering på skolan. Att 
skolpolitiken inte glöms bort är viktigt, inte 
minst mot bakgrund av att den senaste PISA-
undersökningen, som jämför 15-åringarns 

kunskaper i 65 länder, nyligen visade att svens-
ka åttondeklassares kunskaper i läsförståelse, 
naturvetenskap och matematik försämrats de 
senaste tio åren. Skolpolitiken har tillsammans 
med familjepolitiken utgjort ett kraftcentra 
i kristdemokratin alltsedan partiet bildades 
och vi måste återerövra skolan och de viktiga 
värdegrundsfrågorna. Vi kristdemokrater har 
tydlig elevprofilering som skiljer oss från övriga 
Allianspartier och vi vill se barnperspektivet i 
de reformer som vi är med och genomför inom 
Alliansregeringen. 

FramtidsstrategigruPPens raPPort går nu på 
remiss till distrikten och lokalavdelningarna. 
Distrikten ska lämna ett svar, medan lokalav-
delningarna har möjlighet att lämna svar om 
man vill. Remisstiden är till och med den 7 
mars. Jag hoppas att så många som möjligt är 
med och att alla remissinstanser lyfter skolan 
som prioriterat område i sina svar. 

Kristdemokratin i Sverige har en framtid. 
Det förutsätter dock att partiet agerar på ett 
förtroendefullt sätt och att väljarna ser ett parti 
som står upp för de värden som partiet har som 
grund med djup och tydlighet. I det arbetet 
måste vi alla hjälpas åt. För vi kristdemokrater 
kan bättre. 

yvonne andersson 
riksDaGsLeDaMot
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Rapport
från Landstinget

Kvalitet ger kostnadseffektivitet!
det har Blivit allt vanligare med nationella 
öppna jämförelser mellan olika områden inom 
vården. Landstinget i Östergötland kan glädja 
sig åt att vid de senaste jämförelserna bli pla-
cerade i topp i Sverige när det gäller att driva 
den mest kostnadseffektiva vården.

I höstas gjorde också tidningen Dagens 
Samhälle en jämförelse som visade samma sak. 
Östergötland ligger i topp när det gäller att ha 
bra ekonomi. Samtidigt har landstinget den 
näst lägsta landstingsskatten i Sverige. Andra 
framgångar är en läkarutbildning som rankas 
som Sveriges bästa i vissa undersökningar. 

Vi ligger också i topp inom brännskadevård 
och har därför fått uppgiften att driva den 
som riksspecialitet. Vårt nystartade regionala 
cancercentrum har också blivit en förebild för 
övriga landet. Nyligen rankades också Univer-
sitetssjukhuset som landets främsta sjukhus.

så visst sKa vi Kosta på oss att ta till oss det 
positiva även om nyhetsrubrikerna ibland kan 
vara dystra. När Östnytt sprider uppgifter om 
att vi inte ger vård till så kallade papperslösa 
grundar man sig på uppgifter som inte är 
validerade. Det är förskräckligt att man lånar 
sig till vänsterns propaganda som skrämmer 
utsatta personer till att inte söka vård.

Direktiv har gått ut från hälso- och sjuk-
vårdsdirektören att både akut vård och vård 
som inte kan anstå (som ger utrymme för 
generös tolkning) ska ges av våra verksamhe-
ter, utan att avkräva betalningsförmåga innan 
vården ges. Undangömda personer har också 
vittnat om att de fått både fint bemötande och 
bra vård. Men det finns också personal som 
brutit mot direktörens direktiv och det borde 
media varna för istället för att understödja.

Visst har vi ständigt nya utmaningar. 
Framöver måste vi förbättra tillgängligheten 

till behandling. Vi har också verksamheter som 
behöver utvecklas för att få både verksamhet 
och budget i balans. Det pågår ett stort antal 
utvecklingsprojekt för att ta fram tydliga kapa-
citetsplaneringar, förbättra akutverksamheter-
na och göra nödvändiga fastighetsinvesteringar 
på Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset 
och i Finspång.

en av de viKtigaste uppgifterna blir att minska 
undvikbara vårdskador och vårdrelaterade in-
fektioner. Det minskar framför allt det mänsk-
liga lidandet men är också ett sätt att använda 
resurserna mer effektivt när vi möter framtiden. 
Här får vi också stöd genom initiativ från So-
cialdepartementet med socialminister Göran 
Hägglund i spetsen.

Kristdemokraterna har en viktig roll på alla 
plan för att fortsätta bygga det goda samhället 
där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. 
Som medlem i vårt parti Kristdemokraterna är 
också du med i detta arbete. Tack för det! Nu 
ska vi gå våren till mötes både genom att följa 
och njuta av det sprudlande livet som snart 
börjar spira mellan snöresterna, men också 
genom att vara beredda ta emot ett ökande 
opinionsstöd då kristdemokraternas varma 
och mjuka samhällsvision alltmer slår rot vid 
de svenska köksborden.

levi ecKesKog
LanDstinGsrÅD och GrUPPLeDare



Posttidning B

Östergyllen
Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 Linköping

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

Egna tankar
från en kristdemokrat

två Korta PiP kungjorde att 
jag hade ett tillräckligt laddat 
busskort för att åka hem. Men 
det är ju inte bara busskort 
som behöver vara laddade. 
Relationer behöver också ha 
en laddning. Om man ger av 
sin tid och sitt engagemang 
till en annan människa så kan 
relationsladdningen
finnas länge.

I söndags träffade jag en 
liten flicka på 2,5 år. För ett 
bra tag sen så blev jag ”extra-

farmor” åt henne och hennes 
syskon. Vi ses också i kyrkans 
barngrupp ibland. När hon 
nu fick se mig så kom hon 
och kröp upp i mitt knä och 
lade sin lilla kind mot min. 
Kind mot kind i Kinda! 
Tänk så mysigt!

det är högaKtuellt med 
relationsskapande tankar. 
Göran Hägglund talade 
om relationslinjen i sitt 

fantastiska tal i Norrköping 
under Kommun-och lands-
tingsdagarna. Kunde det vara       
något för ett parti att föra fram 
undrade en kritisk röst i en tid-
ning. Ja, tänk det tror jag! Om 
vi bjuder på oss själva och visar 
vilka värden vi tror på!

Ett seminarium i Norrkö-
ping gav oss idéer om hur vi 
kan få fler att bli intresserade 
för Kristdemokraterna. Vi fick 
bl.a. tips om att skicka SMS till 
så många som möjligt med en 

Kind mot kind i Kinda
inbjudan. Jag beundrade före-
läsarnas engagemang.

Men kanske det ändå är 
den nära kontakten som är 
viktigast. Ett handslag, ögon-
kontakt, samtal och lyssnande. 
”Kind mot kind” är kanske för 
närgånget ibland. Men den 
intresserade närvaron måste 
ändå få kännas!

”nära i Kinda” är vår kommuns 
motto. Kinda kommun låg 
procentuellt högst i Sverige 
när det gäller att utnyttja vård-
nadsbidraget. Berodde det på 
att det stod på hemsidan och 
att det delades ut broschyrer? 
Kanske, men mest berodde det 
nog på relationer, på samtalet 
från förälder till förälder och 
samtalen med oss som jobbat 
med frågan.

Goda relationer är ett vin-
nande koncept!

Birgitta olaison


