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Ledare
från distriktsordföranden

I början av oktober följde jag som Ödeshögs Kommunalråd med några nionde klassare 
med lärare till Polen och Krakow. I dessa tider med bombade synagogor och judar som 
känner sig hotade till livet i Malmö kändes det viktigt att vi  från vår kommun åkte 
dit med ungdomar för att på plats se att det man bara hört om  eller sett på bild eller 
på film var en verklighet. Det var ju faktiskt inte så länge sedan som dessa mord och 
grymheter pågick som mest. Hade vi förflyttats 70 år bakåt i tiden så skulle vi varit där.

Att tillsamman med ungdomarna vandra omkring i Auschwits och se alla husen 
där människor levt  i armod var skakande, att se alla glasögon och hårborstar, rak-
borstar och tusentals av skor till vuxna och till barn var fruktansvärt. I ett rum var 
det fullt med väskor med namn på som någon människa burit dit lurad att här skulle 
man få det bättre än i getton, som många kom ifrån , men det blev en säker död i 

gaskammaren. Här i detta dödsläger mördades minst 1,2 
miljoner judar bara för att de var judar. 

Jag kan säga att det tog tag i mig och mina 
reskompisar. Flera av oss grät och när vi samlades 
på kvällen frågade vi  oss hur  detta kunde  ske 
och    framför allt hur kan det finnas människor 
och grupper som idag på fullt allvar menar att det 
aldrig har hänt.

 Detta blIr för oss som var där ett oförglöm-
ligt minne och jag vet att det var 

väl  investerade pengar vartenda 
öre som  resan kostade för vår 
kommun. Eleverna kommer att 
göra skolarbeten om resan och 
även när överlevande, som ännu 
finns kvar i livet,   är borta 
så kommer vi som var där ald-
rig att sluta berätta om det vi 
upplevt. Detta var Ödeshögs 
kommuns  första resa  till 
Auschwitz och jag kan lova 
att vi åker med nya nionde 
klassare nästa år, för  det 
känns så viktigt. Detta får 
aldrig glömmas,  om detta 

må vi berätta.... 
Magnus oscarsson

DistriktsorDföranDe

Om detta må vi berätta
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Anmäl dig till regional dag 2012

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
Gränden Duvan 2
582 26 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se
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Höga hastigheter
För tolv år sedan åkte jag för första gången 
med det tyska tåget ICE (Inter City Express) på 
väg till München. Sträckan mellan Hannover 
och Würzburg hade sedan några år tillbaka 
byggts ut för höga hastigheter. Istället för att 
slingra sig ned i dalgångar och upp över berg, 
går tåget rakt igenom landskapet på höga broar 
och genom långa tunnlar. Det gör att tåget i 
långa sträckor kan hålla maxhastigheten 250 km 
i timmen. Järnvägen är bitvis dragen i närheten 
av Autobahn, känd för hög fart. Det är lustigt 
att från tåget skåda alla BMW och Mercedes, 
som det verkar, krypa fram i snigelfart… Tidi-
gare i höstas meddelade Alliansens partiledare 
på plats i Linköping att Ostlänken äntligen ska 
byggas. Efter år av påtryckningar från olika håll, 
får östgötarna möjlighet att färdas i 250 km. 
Ett besked att glädjas åt och fundera på vilka 
nya möjligheter det ger att locka nya invånare, 
företag och arrangemang till länet. Att som ett 
stort parti på vänstersidan nu börja klaga på 
att 250 km är för långsamt känns bara fånigt!

Per larsson reDaktör
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Nyheter
i distriktet

Yvonne Andersson slutar i Riksdagen

tommy Möller, professor i statsvetenskap vid stockholms 
Universitet gästade kristdemokraternas höstupptakt 6 
september.

riksdagsledamot från östergötland, Yvonne 
andersson (kD), slutar efter 16 år i riksdagen.

- Jag har idag meddelat nomineringskommit-
tén att jag inte står till förfogande som kandidat 
för en ny mandatperiod, berättade Yvonne 
Andersson efter att hon torsdag 18 oktober 
hade träffat distriktets nomineringskommitté 
för riksdags- och landstingsvalen 2014. 

- Jag är tacksam för det stora förtroendet 
som jag fått att få arbeta för kristdemokraterna 
i Sveriges Riksdag under fyra mandatperio-
der. Jag anser att det nu är tid för förnyelse 
och ska med glädje medverka till detta, säger 
Andersson. 

Yvonne anDersson läMnaDe sitt uppdrag som 
lektor vid Linköpings Universitet för att bli 
riksdagsledamot i Utbildningsutskottet 1998. 
Hon har också varit ledamot i Lagutskottet och 
Civilutskottet. Yvonne Andersson är sedan 6 år 
tillbaka ordförande för Rifo, en förening med 
bas i Sveriges Riksdag mellan riksdagsledamö-
ter och forskare som fokuserar på kontakter 
och kunskapsutbyte mellan parlamentariker 
och forskare.

Vem vill du se i riksdagen nästa period?
Det är dags att nominera kandidater till provvalet 

som äger rum under våren 2013.
När du nominerar en person ska du ange personens namn och telefonnummer där 
personen lättast nås. Ange också om du nominerar personen till landstingsvalet eller 
riksdagsvalet eller båda.

Skicka in din nominering till nomineringskommittén via e-post ostergotland@kristde-
mokraterna.se eller per post till: Kristdemokraterna i Östergötland, att: Nominerings-
komittén, Gränden Duvan 2, 582 26 LINKÖPING

Om du har frågor kan Du också ringa till Martina Axene på tfn 0703-81 98 01.



Kommun- och 
landstingsdag

Regional

med höststämma och höstfest

KRistdemoKRateRna i ÖsteRgÖtland och studieoRganisationen FRamtidsbildaRna i ÖsteRgÖtland
bjudeR i samveRKan med sensus ÖsteRgÖtland-noRRa småland in till den åttonde upplagan av

Tema:

Se barnen

Program
10.00 Träff för lokalavdelningsordförande (särskild inbjudan)
11.45 Lunch
12.30 Välkommen Distriktsordförande Magnus Oscarsson
12.35 emma henriksson,

gruppledare i riksdagen och familjepolitisk talesperson
13.45 Paus
14.00 Hur möter vi barn och unga med problem
15.00 Kaffe
15.30	 Bertil Wahlbom, familjejurist
16.30 Höststämma

16.30 Inledning
16.35 Aktuellt från riksdagen: Yvonne andersson
16.55 Aktuellt från landstinget: levi eckeskog

17.05 Aktuellt från regionförbundet:	lars eklund

17.15 Stämmoförhandlingar
17.45 Paus
18.00 Höstfest med middag och underhållning
21.00 Slut

lördag 17 noVemBer 2012 kl 11.45
i veRKstan, asKeby (ljungstoRpsvägen 16)

anmälan & Pris
anmäl dig senast onsdag 14 november till 
ostergotland@kristdemokraterna.se
eller till liselotte Fager, tfn 013-10 16 20, 
mobil 0703-18 33 83 eller till per larsson, 
tfn 010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34.

deltagaravgiften är 150 kr och inkluderar 
lunch, eftermiddagskaffe, middag, lokal, 
medverkande, material, underhållning på 
höstfesten. deltagaravgiften sätts in på 
Framtidsbildarnas plusgirokonto 66 48 
53-9 eller faktureras i efterhand.

i tid!
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Aktuellt
i Distriktet

Nomineringskommitténs arbete igång

Redan på vårstämman i Norrköping i mars 
valdes nomineringskommittén för landstings- 
och riksdagsvalen 2014. Kommittén består av 
Martina Axene (ordförande), Patrick Vigren, 
Margaretha Ericsson, Bengt Svensson och 
Linus Dagbäck Printz. Kommittén har ett 
stort och viktigt arbete framför sig. Om ett 
år, vid höststämman 2013, ska valsedlarna för 
landstings- och riksdagsvalet beslutas. Nomi-
neringskommittén behöver din hjälp med tips 
på lämpliga personer som kan kandidera på 
valsedlarna. Läs mer på sidan 4 om hur du går 
tillväga för att nominera personer!

Träff för lokalavdelningsordförande
lördag 17 november kl 10.00 bjuder distriktet 
in alla lokalavdelningsordförande i Östergöt-
land till en träff i Verkstan, Askeby (där det 
senare samma dag blir regional kommun- och 
landstingsdag med höststämma och höstfest). 
Vid träffen kommer att ges viktig information 
om bl.a. den stundande nomineringsprocessen 
inför de tre valen 2014. Alla lokalavdelnings-
ordförande kommer att få en särskild kallelse 
till träffen. Har du frågor, kontakta ombuds-
man Liselotte Fager, tfn 013-10 16 20 eller 
liselotte.fager@kristdemokraterna.se

Regional kommun- och landstingsdag
För åttonde gången arrangeras lördag 17 no-

vember regional kommun- och landstingsdag 
med höstfest. För tredje året i rad sker också 
denna gång samordning med distriktets höst-
stämma, vilket återigen ger ett riktigt stort och 
brett arrangemang. Årets tema är ”Se barnen i 
tid” och vi ges möjlighet att lyssna på Emma 
Henriksson, gruppledare i riksdagen för Krist-
demokraterna. Vidare blir det lokala exempel 
på arbete med barn och ungdomar med pro-
blem, liksom inblick i familjejuridikens värld. 
Arrangemanget går, liksom föregående år, av 
stapeln i Verkstan, Askeby utanför Linköping. 

Läs mer om programmet och hur du anmäler 
dig på sidan 4! 

Studiecirkel om Kina
Som vi berättat om i tidigare nummer av Öst-
ergyllen finns denna höst ett särskilt fokus på 
utveckingen i Kina, och vad den kan betyda 
för oss i Östergötland. En lördag i miten av 
september anordnades ett seminarium i frågan, 
och när denna tidning distribueras har två av 
tre tillfällen i en studiecirkel i ämnet genom-
förts. För dig som inte hunnit med att vara 
med vi något av dessa tillfällen, är duvarmt 
välkommen att vara med och diskutera utveck-
lingen i Kina vid det sista avslutande tillfället i 
studiecirkeln. Måndag 19 novemberber kl 19.00 
träffas cirkeln på distriktskansliet i Linköping. 
Hör gärna av dig till Per Larsson, tfn 0702-88 
21 34 eller e-post per.larsson@kristdemokra-
terna.se om tänker komma.

Socialpolitiskt nätverk om familjehem
tisdag 20 november kl 18.30 bjuder distrik-
tets socialpolitiska nätverk in till en träff 
på distriktskansliet. Temat för kvällen är 
familjehem. I kommunernas socialnämnder 
fattas beslut om familjehemsplaceringar. 
Hur fungerar det? Har vi tillräckligt många 
familjehem? Dessa och andra frågor får vi 
hjälp att belysa av inbjudna gäster och chans 
att diskutera tillsammans. Alla intresserade är 
varmt välkomna! Anmäl dig till Per Larsson (se 
kontaktuppgifeter ovan).

Försvarspolitiskt seminarium
Som den minnesgode kommer ihåg, an-
nonserades ett försvarspolitiskt seminarium 
under våren 2012. Dessvärre fick en av de 
huvudmedverkande förhinder, varför semi-
nariet fick ställas in. Efter en tids letande i 
kalendrar har ett nytt datum hittats kring 
denna viktiga och aktuella fråga. Måndag 26 

november kl 18.30 bjuds alla intresserade in att 
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Kalendarium
för hela distriktet

lördag 17 november kl 10.00
träff för lokalavdelningsordförande. Läs mer här 
intill.

lördag 17 november kl 11.45
regional kommun och landstingsdag med 
höststämma och höstfest. Lär mer här intill och 
på sidan 5.

Måndag 19 november kl 19.00
studiecirkel om kina, del 3. Läs mer här intill.

tisdag 20 november kl 18.30
socialpolitiskt nätverk. Läs mer här intill.

torsdag 22 november kl 18.00
Gruppmöte med landstingsgruppen.

Måndag 26 november kl 18.30
försvarspolitiskt seminarium. Läs mer här intill.

tisdag-onsdag 27-28 november 
Landstingsfullmäktige sammanträder.

torsdag 29 november kl 14.00
regionförbundet östsams förbundsfullmäktige 
sammanträder.

torsdag 29 november kl 18.30
kulturpolitiskt nätverk. Läs mer här intill.

torsdag 6 december kl 18.00
information om kiC  kristdemokratiskt interna
tionellt Center. Läs mer härintill. Därefter följer 
distriktsstyrelsens sammanträde.

torsdag 6 december kl 19.00 
Distriktsstyrelsen sammanträder.

tisdag 11 december kl 17.00
Gemensamt gruppmöte för partierna i landsting
ets politiska ledning.

torsdag 13 december kl 18.00
Gruppmöte med östsamgruppen.

tisdag 18 december kl 09.30
träff för alliansens politiska sekreterare i länets 
kommuner och landstinget.

fredag-lördag 25-26 januari 2013 
nationella kommun och landstingsdagar i 
Helsingborg.

lördag 16 mars 2013 kl 09.30
Distriktets vårstämma 2013.

torsdag-söndag 26-29 september 2013 
kristdemokraternas riksting i karlstad.

lyssna till Kristdemokraternas försvarspolitiske 
talesperson Mikael Oscarsson och Karlis Ne-
retnieks, generalmajor och tidigare rektor för 
Försvarshögskolan. Anmäl dig till Per Larsson 
(se kontaktuppgifter ovan).

Kulturpolitiskt nätverk om judisk kultur
torsdag 29 november kl 18.30 är det dags igen 
för träff med distriktets kulturpolitiska nätverk. 
Denna gång är temat judisk kultur och träf-
fen äger rum i Norrköpings synagoga. Peter 
Freudenthal från judiska församlingen kom-
mer att visa oss synagogan och ge en grundlig 
information om judisk religion, historia och 
kultur. Alla intresserade är varmt välkomna att 
delta! Deltagaravgiften är 75 kr. Anmäl dig till 
Per Larsson (se kontaktuppgifter ovan).

Information om KIC
Alla politiska partier i Sverige ges resurser för 
att ge s.k. demokratibistånd till olika länder i 
världen. Sedan några år tillbaka samlas Kristde-
mokraternas arbete i KIC (Kristdemokratiskt 
Internationellt Center). torsdag 6 december kl 
18.00 bjuds in till en informationsträff på di-
striktskansliet om KIC:s arbete. Sara Skyttedal, 
informatör på KIC står för informationen. Alla 
intresserade är varmt välkomna!

Nominera kandidater till kyrkovalet 2013!
Sedan ett antal år tillbaka ställer inte Krist-
demokraterna upp i kyrkovalet. För alla 
kristdemokrater som är medlemmar i Svenska 
kyrkan finns dock en möjlighet att rösta på 
nomineringsgruppen Kristdemokrater för En 
levande kyrka. Gruppen hette fram till en 
extra stämma i september Kristdemokrater i 
Svenska kyrkan, men har nu alltså detta nya 
namn. Är du intresserad av Svenska kyrkans 
framtid, eller känner någon som är engagerad 
och skulle kunna vara lämplig kandidat för 
nomineringsgruppen i kyrkovalet 2013, hör av 
dig till Per Larsson (se kontaktuppgifter ovan). www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från årets ideologidag

Äldres kompetens var tema för ideologidag
en lång tradition inom kristdemokraterna 
i östergötland är höstens ideologidag. De 
senaste åren har temana för ideologidagen 
varit hälso- och sjukvård, demokrati, miljö och 
främlingsfientlighet. när studieorganisationen 
framtidsbildarna i samverkan med studieför-
bundet sensus bjöd in till 2012 års upplaga var 
temat ”äldres kompetens - till vad?”. tre intres-
santa talare var inbjudna för att belysa ämnet.

Ett tjugotal kristdemokrater från olika delar 
av länets samalades lördag 13 oktober i Ses-
sionssalen i Landstingshuset i Linköping för 
att fokusera en halvdag på äldres kompetens. 
Först ut bland talarna var Henning Elvtegen, 
hälso- och sjukvårdsstrateg på landstingets 
ledningsstab, och författare till Äldrerapporten 
som tagits fram av landstinget i samverkan 
med länets kommuner. Henning presenterade 
mycket intressant statistik och prognoser för 
andelen äldre i den östgötska befolkningen och 
vilka utmaningar det kan medföra för länets 
kommuner och landstinget de kommande 
decennierna

nästa talare var Jan-Erik Olsson, som arbetar 
inom medicinteknikföretaget Elekta Instru-
ment AB, med huvudkontor i Stockholm. 
Jan-Erik presenterade bl.a. en del av den med-
intekniska utrustning företaget utvecklat och 
producerat, till dels inriktad på att möta olika 
hälso- och sjukvårdsbehov hos äldre.

Efter att en välsmakande baguette serverats 
i landstingshusets cafeteria väntade dagens siste 
talare, Leif Hallberg, förbundsordförande för 
Kristdemokratiska Seniorförbundet och vice 
ordförande för Europeiska Seniorunionen. Leif 
talade utifrån rubriken ”Aktivt åldrande - att 
åldras utan att bli gammal”, och presenterade 
bl.a. en rad förslag för att både bättre ta vara på 
äldres kompetens och på olika sätt underlätta 
för äldre i samhället. Sammantaget en intres-
sant, viktig och tankeväckande ideologidag.

Per larsson

Henning elvtegen från landstingets ledningsstab. 

Janerik olsson talade om medicinteknisk utveckling.

olsson visade bl.a. detta instrument för hjärningrepp.

Leif Hallberg från seniorförbundet medverkade.
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Torsdag 29 november kl 18.30
Synagogan, Norrköping
Medverkan av Peter Freudenthal

Deltagaravgift: 75 kr.
Anmälan till Per Larsson, tfn 010-103 72 84 eller
0702-88 21 34 eller e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se

Info om KIC
Torsdag 6 december kl 18.00
Distriktskansliet, Linköping

Välkommen!

Tema Judisk kultur

Sara Skyttedal, informatör på 
KIC berättar om KIC (Krist-
demokratiskt Internationellt 
Center). Möjlighet tillfrågor!

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

Kulturpolitiskt nätverk bjuder in till
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Rapport
från studiecirkel

Östgötar på fortbildning i Stockholm
under oktober månad har östgötska kristdemo-
krater varit i stockholm på fortbildning vid flera 
tillfällen. kommun- och landstingsledningsdag, 
ombudsmannakonferens, utbildningsdag för 
alla anställda och partifullmäktige är några av 
tillfällena. östergyllen ger här några glimtar från 
två av arrangemangen.. 

Två gånger om året bjuds Kristdemokraternas 
alla gruppledare och politiska sekreterare i 
landets samtliga kommuner, landsting och re-
gioner in till kommun- och landstingslednings-
dag. Dagarna hålls i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) hus på Söder i Stockholm. 
Dagarna innehåller bland annat information 
från de kristdemokratiska statsrådens staber, 
ofta med något av statsråden närvarande. Vid 
senaste tillfället, 3 oktober, var socialminister 
och partiledare Göran Hägglund med. Vidare 
kan tjänstemän från något departement, ett 
statligt verk eller från SKL vara inbjudna för 
att tala om någon aktuell fråga. Senast talade 
t.ex. regeringens utredare av vårdval inom 
specialistsjukvård, tidigare SKL-medarbetaren 
Roger Molin, samt tre representanter för 
Konkurrensverket. Som avslutning av dagarna 
brukar kommun- och landstingsföreträdarna 
delas upp för att lyfta sektorsspecifika frågor. 
Östgötadistriktet brukar vara välrepresenterat 
dessa dagar och senast deltog Levi Eckeskog, 
gruppledare i landstinget, Lars Eklund, grupp-
ledare i regionförbundet Östsam, Margaretha 
Ericsson, gruppledare i Norrköpings kom-
mun, Nils-Ingvar Graan, gruppledare i Motala 
kommun, Per Larsson, politisk sekreterare i 
landstinget, Liselotte Fager, politisk sekreterare 
i Linköpings kommun och Eva-Britt Sjöberg, 
politisk sekreterare i Norrköpings kommun.

I slutet av oktober varje år anordnar Kristdemo-
kraternas riksorganisation en utbildningsdag 
för alla anställda i partiet. Politiska tjänstemän 
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överst: evaBritt sjöberg och Margaretha ericsson i skL
huset på kommun och landstingsledningsdag 3 oktober. 
nederst: Per Larsson, evaBritt sjöberg och Martina axene 
i riksdagshuset i stockholm på utbildningsdag 25 oktober.

från kommuner, landsting, regioner, riksdag 
och regering samt ombudsmän och andra 
anställda i distrikt och lokalavdelningar, bjuds 
in för en dag av inspiration och fortbildning. 
Vid årets upplaga, 25 oktober, medverkade 
Fredric Bohm, psykolog, socionom och förfat-
tare med ett inspirerande och tankeväckande 
pass. Vidare gavs möjlighet att välja två bland 
sju olika arbetsseminarier kring olika ämnen 
från ideologi till avancerat användande av 
Navet. Dagen avslutades med medverkan av 
partiledare och socialminister Göran Hägg-
lund. Från Östergötland deltog fyra politiska 
sekreterare; Martina Axene, Motala kommun, 
Eva-Britt Sjöberg, Norrköpings kommun, 
Liselotte Fager, Linköpings kommun och Per 
Larsson, landstinget.

Per larsson
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Rapport
från studiecikrel

Studiecirkel om Kina har startat

några av deltagarna i studiecirkeln om kina.

Måndag 22 oktober startade höstens studie-
cirkel om kina, med seminariet om kina 15 
september i färskt minne. en av deltagarna, 
gabor lorant, ger här en inblick från första träf-
fen som hade temat ”Den kinesiska ekonomin”. 
när denna tidning landar i din brevlåda återstår 
en träff, måndag 19 november kl 19.00. varmt 
välkommen att vara med på den!

Cirkelledaren Magnus Landberg hälsade en 
skara entusiaster välkomna som med förväntan 
infann sig på kanslikontoret denna måndag. Vi 
all förväntade oss en intressant informations- 
och diskussionskväll om den nya supermakten 
Kina. Studiecirkelns utgångsgrund är baserad 
på boken – Den kinesiska ekonomin - skriven 
av den internationellt välkände Ekonomen 
och Marxisten Loretta Napoleoni, bördig från 
Italien. Hon har tidigare arbetat inom Chase 
Manhattan Bank samt rådgivare till ungerska 
finansministern på 70- till början av 80-talet 
bl.a. och betecknar sig själv tillhörande den 
nya vänstern i Italien.

     Vissa av deltagarna har egna erfarenheter 
av besök i Kina och delgav entusiastiskt sina 
egna erfarenheter från dessa resor. Bengt-Arne 
Nyman berättade om sin turistresa som gick 
till Peking samt ett besök till Kinesiska Muren 
ledsagade av en (obligatorisk) guide som alla 
turistgrupper måste anlita via den statliga 
kinesiska turistbyrån. 

lars eklunD berättaDe oM sin tjänsteresa med de-
legation från Tekniska Verken och deras möte 
med det officiella kina. Lars berättade om sina 
möten på regionalnivå där han hade förmånen 
att prata; inofficiellt under en middag, med 
representant från den lokala myndigheten om 
faktiska förhållanden gällande medborgarnas 
önske- som klagomål. Det visade sig att med-
borgarna hade fri tillgång till de styrande och 
kunde lätt framföra sin talan direkt till berörd 
tjänsteman. Man kan dock konstatera att den 

kinesiska medborgaren tas på allvar och myn-
digheten lyssnar till dem. 

Under kvällen togs några stycken från bo-
ken fram, som ledde till nya diskussioner om 
det föregivna ämnet. Magnus Landberg hade 
i den allmänna ivern ganska svårt att tygla vår 
allas entusiasm inför att kunna komma med 
olika inlägg i debatten. 

Det som artikelförfattaren samt andra 
kunde konstatera är att Loretta Napoleonis 
bok skrevs genom rödfärgade/Marxistiska 
glasögon och objektiviteten inte lyste som en 
ledstjärna precis. 

Må hänDa att boken innehåller en hel del fakta, 
som finns tillgänglig i den offentliga statistiken 
men mycket är tillrätta lagt för att kunna ses 
som absolut fakta. 

Men, vad som är det intressanta och kom-
mer att behandlas i de två senare cirklarna är 
frågan om varför ungdomar från väst attraheras 
av kina, samt en viktigare fråga (åtminstone 
för artikelförfattaren med egna erfarenheter 
från östra och södra Afrika och den kinesiska 
närvaron): Har Kina lyckats i Afrika? 

Ser verkligen framemot de nästkommande 
delarna som kommer att gå av stapeln; del 2: 5 
november samt del 3: 19 november. 

Jag vill passa på att uppmana alla som är 
intresserade att komma till denna förträffliga 
studiecirkel om Kina, en global ekonomisk 
stormakt nr.2 efter USA, då de petade ner 
Japan i början av året på rankinglistan.  

gabor lorant.
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Rapport
från studiebesök

Kristdemokraterna besökte Fergas

Distriktsstyrelsens verkställande utskott gjorde 
i början av oktober ett intressant studiebesök 
på det framgångsrika östgötaföretaget fergas 
i linköping. studiebesöket var anordnat av 
svenskt näringsliv, och gjorde de deltagande 
kristdemokraterna mycket imponerade! 

Sedan några år tillbaka brukar Svenskt Nä-
ringsliv årligen anordna studiebesök för de 
politiska partier i länet som är intresserade. 
Kristdemokraterna har alltid varit intresserade 
och har de senaste åren besökt företag i olika 
branscher i olika delar av Östergötland.

Tisdag 2 oktober var det dags igen. Magnus 
Oscarsson, Martina Axene, Andreas Ardenfors, 
Liselotte Fager och Per Larsson från distriktets 
verkställande utskott deltog i sällskap med 
Sofie Elmström, regionchef för Svenskt Nä-
ringsliv samt hennes praktikant Emma Brandt. 
Rikard Wallman, VD tog tillsammans med sin 
ekonomichef emot på Fergas.

rIkarD WallMan gav en intressant presentation av 
företagets historia och nuvarande verksamhet 
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Distriktets verkställande utskott besökte östgötaföretaget fergas. Magnus oscarsson och rikard Wallman i mitten.

i olika delar av världen. Rikard farfar, Lennart 
Wallman, grundade företaget i liten skala i 
Linköping, och var verksam enda fram till 86 
års ålder, då först hans son Bo Wallman och 
sedan sonsonen Rikard Wallman hunnit efter-
träda honom på VD-posten. Det familjeägda 
företaget har idag verksamhet i såväl Kina som 
USA och exporterar till ett stort antal länder, 
små och stora företag. Huvudprodukten har 
under alla år varit fläktsystem av olika slag. De 
flesta har antagligen en Fergasprodukt i fläkten 
på någon av hushållsmaskinerna i hemmet.  På 
senare år har fläktsystem efterfrågats till såväl 
sängar som bilstolar. Och Fergas levererar så 
klart!

Efter presentation, filmvisning och fika 
gavs en rundvandring i de stora och moderna 
industrilokalerna, som under åren successivt 
har byggts ut. De fem gästande kristdemokra-
terna var mycket imponerade av besöket som 
präglades av innovation och entreprenörsanda!

Per larsson
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ett bra jobb, en trevlIg bostaD och sjukvård när det be-
hövs, det är förväntningar på livet som väl de flesta 
av oss har. Men är det allt? Verkligen inte! Det krävs 
mer för att den moderna människan skall lockas till 
en ort eller få dem att stanna kvar! Det krävs kultur 
som skapar identitet och som förädlar upplevelser 
och trivsel.

Låt oss göra ett tankeexperiment, en tidsresa:  På 
den lilla bruksorten bor det nygifta paret Erik och 
Anna. Erik jobbar på ångsågen och Anna jobbar några 
timmar i veckan som hembiträde hos bruksläkaren. 
De är rätt nöjda med sin tillvaro. De hoppas på att 
det första barnet skall komma så fort som möjligt. 
De lagar sin mat i det lilla köket i lägenheten och 
har egentligen inte så stort behov av ”förlustelser”. 
De brukar gå till kapellet på söndagarna och lyssna 
till bruksorkestern några gånger på somrarna. Att 
flytta till en större stad eller till Stockholm finns inte 
i deras föreställningsvärld. I varje fall inte så länge de 
har sina jobb kvar på bruksorten.

MeD ett raskt hoPP haMnar vI i vår tid: Kevin och Freja 
är ett par sedan någon månad, två ungdomar från 
samma ort. Av bruket finns inte mycket kvar. Där 
ångsågen låg är nu en enkel idrottsplats. Marken är 
alltför förorenad för att bygga bostäder på. Kevin och 
Freja drömmer om att flytta till en större stad eller till 
Stockholm. Kanske rent av utomlands, till Oslo, där 
det lär finnas gott om jobb. Framför allt är de trötta 
på att se samma människor dag ut och dag in på den 
lilla orten. Det händer ju ingen ting! Medierna är 
deras tittskåp mot en helt annan värld. Den världen 
vill Kevin och Freja vara en del av. Gifta sig, varför 
då? Skaffa barn det får bli en senare historia, om det 
nu skall vara nödvändigt! Vi måste få leva först – säger 
de utan att egentligen reflektera över vad det innebär.

Rudolf Antoni, en av cheferna på Fastighetsä-
garna i Göteborg säger:  ”Jobb, skola, sjukvård och 
bostad är förståss nödvändiga, men i dagens samhälle 
är det mer att betrakta som hygienfaktorer som inte 
skapar attraktion. Den stad som kan locka invånare 
för att de har Sveriges bästa skola eller sjukvård – den 
staden letar vi fortfarande efter:”

kulturen är för saMhället I Dag, i vid mening, vad forsen 
och ångan var för bruksmiljön en gång i tiden. Vi 
behöver locka till våra orter skickliga och kreativa 
människor inom alla yrkesområden. Då konkurrerar 

vi i första hand med ett bra kulturutbud och en in-
spirerande stadsmiljö. Dagens människor är inte alls 
lika bundna till födelse- eller hemort som tidigare 
generationer varit. Världen ligger bokstavligt framför 
den nya generationens fötter.

 Den amerikanske professorn Richard Florida 
menar att ”Jobbs follow people – jobben följer med 
människor.” Han menar att människor dras till platser 
där grupper av människor med samma värderingar, 
intressen redan finns. Där mångfalden av intres-
segrupper skapar dynamiken och kreativiteten i ett 
samhälle och som lockar andra att bli en del av den 
dynamiken. Detta skapar attraktivitet och därmed 
följer jobben efter eftersom de attraktiva och kreativa 
människorna redan finns här. Kritikerna menar att 
detta scenario kan bara uppnås om städerna är på 
minst två miljoner invånare. Den kritiken kan ha 
sin riktighet, men om vi skalar ner en smula kan vi 
se exempel på kreativa miljöer även i Sverige som 
skapar attraktivitet och lockar människor: Jag tänker 
på Södermalm i Stockholm, Industrilandskapet och 
Knäppingsborg i Norrköping, Ombergbygden etc.

fInns Det något qvIck-fIx för att lösa en orts attraktivitet 
och invånarnas livskvalitet. Naturligt vis inte! Det 
räcker inte med att kommunen går samman med 
fastighetsägarna och bygger ett tjusigt kulturhus, som 
man sedan inte har råd att fylla med innehåll. Det 
är en fördel om det finns en mötesplats, javisst, men 
bästa resultatet får man genom att sprida resurserna 
till de människor som verkar på orten i musik- och 
kulturskolor, i teatrar och orkestrar m fl. Se till att det 
finns en dynamisk samverkan mellan kulturinstitu-
tioner och det övriga kulturlivet. Initiera samverkan 
och gränsöverskridande kulturskapande och våga 
också korsa geografiska gränser. Ju fler intressegrup-
per som möts ju större förutsättningar för kulturell 
utveckling och livskvalitet.

Så varför inte upprepa rubriken: Kultur – vård, 
skola och omsorg. För 
den moderna män-
niskans skull. Just den 
ordföljden!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Kultur – vård, skola omsorg….

lars eklunD
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreativitet



Rapport
från Riksdagen

hösten har varIt IntensIv och mycket resande har 
det blivit för min del. Utbildningsutskottet 
gjorde en studieresa till Kina för att studera 
framgångsrika universitet. Högre utbildning 
och forskning är områden som ligger under mitt 
ansvar. Och jag har många erfarenheter också 
från skolor och andra viktiga verksamheter att 
dela med mig av när tillfälle ges. 

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen 
besökte USA och särskilt Washington DC och 
Texas för att studera och lära av valrörelsen där. 
Vi lärde oss mycket även om vi lever under andra 
demokratiska principer än amerikanarna. Säkert 
behövs dessa kunskaper när vi ska driva igång 
en valrörelse år 2014 och jag hoppas kunna dela 
med mig av dessa till alla valarbetare. 

Appropå valet, det dröjer inte så länge innan 
vi är där - tiden går fort. 

jag haDe MeDDelat nomineringskommittén att 
jag inte står till förfogande som kandidat för 
en ny mandatperiod. Det ville jag göra i början 
av arbetet så nomineringskommittén kan få 
rimliga förutsättningar att göra ett bra arbete 
med god kvalitet. 

Möjlighet att göra ett eget val är en ynnest. 
Jag har funderat mycket på min situation, det är 
svårt att lämna något man trivs väldigt bra med. 
Jag väljer således inte att komma bort från något 
utan jag väljer att prioritera något annat. Jag är 
också övertygad om att det är bra för partiet med 
en förnyelse. Detta är för mig ett positivt val. 

Jag är oerhört tacksam för det stora förtro-
endet som jag fått av er att under alla dessa år få 
arbeta för kristdemokraterna i Sveriges Riksdag. 
Jag anser att det nu är tid för förnyelse och ska 
med glädje medverka till detta. 

Det behövs både unga och erfarna krafter 
som tar tag i många av de svåra uppgifter som 
en politiker ska arbeta med. Framförallt behövs 
nya ögon på svåra problem. Jag tänker erbjuda 
stöd och råd till de kandidater som efterfrågar 
min hjälp och jag ska med största intresse följa 
arbetet. 

Jag lämnade mitt arbete som lektor vid 
Linköpings Universitet för att bli riksdagsleda-

mot i Utbildningsutskottet 1998. Jag har också 
varit ledamot i Lagutskottet och Civilutskottet. 
Sedan 6 år tillbaka är jag ordförande för Rifo, 
en förening med bas i Sveriges Riksdag mellan 
riksdagsledamöter och forskare som fokuserar 
på kontakter och kunskapsöverföring mellan 
parlamentariker och forskare. Uppdragen och 
uppgifterna har naturligtvis varierat under mina 
16 år i riksdagen. Emellertid har forskningspoli-
tiken varit något jag extra mycket engagerat mig 
i. Varför det? Jo, forskningen hör framtiden till 
och det är vi, genom att anslå medel och ge goda 
villkor för forskarna, som medverkar till att vårt 
land byggs säkert för våra barn och barnbarn 
att bo och leva i. Jag har brunnit för att sprida 
kunskapen om forskning till en bredare krets. 
Kort sagt, skattebetalarna som ger pengar till 
forskningen måste få veta vart pengarna går 
och vilka resultat vi får. Jag har ständigt ställt 
mig, och min omgivning, frågan - hur vi får ut 
forskningsresultat till allmänheten? 

självklart koMMer jag att sakna mina spännande 
uppdrag och de många nätverk som idag ef-
terfrågar mina synpunkter. Och några av de 
verkliga vänner som jag fått genom mitt politiska 
arbete kommer sannolikt vara kvar. Så enkelt 
skiljs man inte åt efter 16 års arbetsgemenskap. 
Men jag utgår från att nya arbetsuppgifter finns, 
ännu tänker jag inte gå i pension, fortfarande 
finns engagemanget att leva och arbeta. Dess-
utom har jag en härlig familj som gärna vill dela 
mer tid med mig. 

Två år finns kvar innan avslutet blir ett 
faktum. Två år av uppgifter som söker sina lös-
ningar. Två år av politiska insatser som ska bygga 
på den kristna värdegrunden. Och två år av 
utmaningar att ge 
värme till männis-
kor som möter sin 
riksdagsledamot. 

Yvonne anDersson 
riksDaGsLeDaMot

14

Möjligheten att göra positiva val 



15

Rapport
från Landstinget

Kristdemokraternas människosyn i fokus
rätt fokus? Under senare tid har debattens vå-
gor gått höga omkring vårdens ägandeformer. 
Det har handlat om vad vårdföretagen gör med 
sina eventuella vinster och särskilt om huruvida 
riskkapitalbolag ska få utföra tjänster till gagn 
för medborgarna. Märkligt att man fokuserar 
på huruvida riskvilligt kapital ska få satsas just 
på verksamhet som handlar om vård. 

För kristdemokrater är fokus istället på 
hur vi ska få så bra vård som möjligt för våra 
medborgare och att vi ska få så mycket vård 
som möjligt med hög kvalitet för varje krona 
som används av offentliga medel. 

akutsatsnIng. I Östergötland har de styrande 
partierna länge haft fokus på akutmottagning-
arna i länet. En hel del projekt har genomförts 
och flera pågår för att korta väntetider och 
möta akutpatienterna på ett ändamålsenligt 
sätt. Nu anslås 48 miljoner kronor för att 
understödja projekt som kan föra detta arbete 
framåt. Under året har vi satsat 100 miljoner 
kronor extra för att möta områden med efter-
satta behov.

De miljoner som nu satsas på akuten ska bl. 
a. användas för aktiv hälsostyrning, förbättrad 
samverkan mellan sjukhusen och för att möta 
patienternas behov så gediget att man minskar 
behovet av återinläggningar som ibland sker 
för att patienternas behov inte mötts på ett 
tillräckligt bra sätt där även kommunernas 
mottagande av sina hemkommande patienter 
behöver förbättras.

fInansPlan. Svensk ekonomi går nu mot en 
svagare tillväxt och svag arbetsmarknad. Även 
om den inhemska ekonomin är stark med 
goda förutsättningar för tillväxt så finns ett 
beroende av den internationella konjunkturen 

som medför svagare export och känningar av 
internationell ekonomisk oro.

Landstinget måste därför möta behovet av 
att investera i lokaler för bättre vårdprocesser 
med skattehöjning. I den finansplan som vi nu 
arbetar med föreslås därför en skattehöjning 
med 65 öre. Landstingets utdebitering 2013 
blir därför 10,92 kr per hundralapp. Därmed 
kan vi möta framtiden i östgötasjukvården med 
tillförsikt genom att byta förbrukade lokaler 
med ändamålsenliga för Universitetssjukhuset 
i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 
vårdbehoven i Finspång samt psykiatrin i Vad-
stena. Inriktningen är att möjliggöra smarta 
vårdprocesser där patientens behov står i fokus.

etIsk PlattforM. För kristdemokraterna är god 
etik en viktig grund för all verksamhet. Vår 
partiledare och socialminister Göran Hägglund 
har nu förutom en mängd tidigare goda och 
verkningsfulla initiativ i vården också lanserat 
ett initiativ för en gemensam etisk plattform 
för de vårdgivare som får del av våra skatteme-
del. En etisk plattform som ska ge insyn som 
understödjer att våra skattepengar hanteras var-
samt. Då kommer kvalitet, tillgänglighet och 
delaktighet i fokus och den kristdemokratiska 
tanken att tjäna medborgarna och särskilt de 
medborgare som har stora behov i centrum. 
Kristdemokraternas människosyn bör vara 
i fokus och utgöra ett starkt argument För 
väljarna när vi nu börjar närma oss nästa val.

levI eckeskog
LanDstinGsråD oCH 

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

Egna tankar
från en kristdemokrat

hösten börjar svePa in sig i 
Linköping och höstkläderna 
blir kallare och kallare. Tog 
fram vinterkläderna och slogs 
av tanken - vad mycket man 
har som man inte behöver. 
Dagen efter satt jag på Stads-
missionen i Linköping och fick 
mig många tankeställare om 
hur en del av Linköpingsborna 
har det...

Att då få vara en del av 
omsorgsnämnden och kunna 
lyfta dessa frågor direkt in på 
bordet där ansvaret för dessa 
frågor beslutas kändes nästan 
overkligt. Att inte bara tycka 
att ”någon borde göra något” 
utan att ta mitt ansvar för 
detta kändes både stort och lite 
skrämmande.

För mig är politikerrollen 
både och, det är förenat med så 

mycket spännande saker och 
mycket nytt men också ett 
stort ansvar och det gillar jag.

I oMsorgsnäMnDen har jag vis-
serligen bara en ersättarplats 
så min röst är begränsad men 
då är det faktiskt otroligt gott 
att vara en del av alliansen, 
där känns det verkligen som 
att man är en del av gänget 
på lika vilkor och med stor 
möjlighet att påverka

 När hösten och så små-
ingom vinter kommer är jag 
glad över att vara politiker 
och ha möjlighet att kunna 
ge ”de minsta” i samhället en 
dräglig tillvara

Allt gott!
anDreas arDenfors

Ett kunna ge en dräglig tillvaro


