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God Jul &
Gott nytt år!



Ledare
från distriktsordföranden

Så är det förSta advent igen och julen är i antågande och lika sant som att 
det är en fin och efterlängtad tradition så har skolverket en inte lika fin 
tradition att göra ett utspel om vad skolan får och inte får göra i kyrkan. Så 
även denna gång. Nu sägs det att skolan visserligen får vara i kyrkorummet 
MEN man får absolut inte använda ordet Gud eller Jesus och en kyrkoherde 
eller pastor får inte be en bön eller uttala Guds välsignelse.

Vår familjs barn har alla gått en låg och mellanstadie skola som heter 
Boets skola mitt på landet. Vi har alltid haft som tradition att som sista 
sång innan sommarlovet börjar sjunga psalmen Den blomster tid nu kom-
mer.... Under fikat samtalade jag med en mamma som sa att det är så fint 
att sjunga den psalmen men att hon knappt tordes sjunga med i en vers för 

vi sjöng om Gud. Det har ju varit så mycket debatt 
om det, sa hon. Så illa har det blivit! 

att våra Skolelever inte ska få sig till livs 
våra kristna traditioner och få veta  varför 
vi firar våra högtider som vi gjort i hundra-
tals år är en stor otjänst och jag hoppas att 
det snarast kommer nya direktiv  till skol-

verket  så att  mamman i Boet skola och 
andra inte känner en rädsla att 

sjunga psalmer i framtiden. 
Dessa traditioner vill vi 
kristdemokrater stå upp 
för! Traditioner som skän-
ker värme och glädje.

 Jag vill önska er alla 
kristdemokrater, vart 
ni än befinner er i vårt 
Östergötland, en rik-
tigt härlig och underbar 
Jul!

MagnuS oScarSSon
DistriktsorDföranDe

Jul, jul, strålande jul....
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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
Gränden Duvan 2
582 26 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se

15 Aktuellt från landstinget

Stoppsignaler
Eftersom det inte var så länge sedan förra numret 
av Östergyllen, kanske du minns att jag skrev några 
rader om tåg med höga hastigheter då. När jag skri-
ver dessa rader åker jag SJ snabbtåg till Stockholm. 
Nyligen rullade vi igång igen efter en stoppsignal, 
där vi fick stå stilla i några minuter. Totalt sett är vi 
ungefär en halvtimme sena. Och jag är imponerad! 
Utanför är det nämligen snökaos, vart man tittar är 
det vitt, på marken och i luften. Om ska man tro det 
som mest sägs om tågtrafiken i Sverige, skulle tåget 
egentligen ha varit inställt, eller åtminstone rejält 
mycket mer försenat. Än så länge verkar det som att i 
alla fall tåget jag färdas med klarar det extrema vädret. 
Stoppsignaler förekommer också på andra håll. En 
och annan rektor och Skolverket blåser gemensamt 
stoppsignal för kristna inslag vid skolors advents- och 
luciafirande i kyrkan. Många har med rätta reagerat 
mot denna dumhet och Kristdemokraternas partile-
dare har kommit med konstruktivt förslag på ändring 
av skollagen för att minimera problemet. Tåget jag 
färdas med närmar sig nu Stockholm och vi tycks ha 
övervunnit stoppsignalerna. Hoppas att vi också kan 
övervinna dumhetens stoppsignaler om advents- och 
luciafiranden! Till dess önskar jag er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt år! 

Per larSSon reDaktör16 Egna tankar

11 Mjölkbönder i riksdagen 

13 Aktuellt från Östsam

12 Utbildningserie: Valfrågor 2014

8 Försvarspolitiskt seminarium
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Rapport
från Regional kommun- och landstingsdag

Barnen i centrum på regional dag

emma Henriksson, gruppledare för kristdemokraterna i riksdagen och familjepolitisk talesper
son var dagens första talare, och möttes av intresserad åhörarskara från hela östergötland.

att kristdemokraterna har fokus på barns- och 
ungas uppväxtvillkor gick inte att ta miste på 
när östgötadistriktet samlades till regional kom-
mun- och landstingsdag med höststämma och 
höstfest i askeby lördag 17 november. det var 
åttonde gången arrangemanget anordnades 
och tredje gången det samordnades med di-
striktets höststämma.

Precis som föregående år var det en relativt 
mild och solig novemberlördag när närmare 
70 kristdemokrater från hela Östergötland 
samlades i Verkstan i Askeby vid lunchtid. 
Några av deltagarna hade inlett dagen redan 
ett par timmar tidigare, med träff för länets 
lokalavdelningsordförande. Ordföranden och 
några övriga deltagare som anslutit sig, fick 
information om den stundande nominerings-
processen från Martina Axene, ordförande i 
distriktets nomineringskommitté, samt fick 
efter ombudsman Liselotte Fagers introduktion 
gruppvis fundera på respektive lokalavdelnings 

förutsättningar inför valet 2014 avseende val-
sedelskomposition, organisation och politik. 
Även distriktsordförande Magnus Oscarsson 
medverkade i träffen och bidrog till att entu-
siasmera de församlade.

vid 11.45 började den för dagen rekryterade serve-
ringskommittén under Lisbeth Forsbergs led-
ning att servera lunch. En mycket välsmakande 
svampsoppa stärkte deltagarna, som succesivt 
fyllde lokalen.

Temat för årets upplaga av den regionala 
kommun- och landstingsdagen var ”Se barnen 
i tid” och för att fylla rubriken med innehåll 
hade tre intressanta talare bjudits in. Först 
ut var Kristdemokraternas gruppledare i 
riksdagen, Emma Henriksson, som också är 
partiets familjepolitiska talesperson. Emma 
ledde den familjepolitiska arbetsgruppen, vars 
framarbetade program fastställdes vid ett extra 
partifullmäktigesammanträde i maj. Några 



av gruppens förslag har redan blivit verklig-
het genom Alliansregeringens politik, medan 
mycket annat återstår att genomföra. Emma 
Henriksson gjorde en genomgång av program-
mets förslag, men gav också inledningsvis 
en snabb bild av Kristdemokraternas många 
framgångar i det senaste budgetarbetet. Inom 
en rad politikområden har kristdemokra-
tin fått genomslag! Emma Henriksson 
kunde också efter sitt anförande berätta 
att antalet nya medlemmar i Kristdemo-
kraterna de senaste veckorna ökat med 
ovanligt hög takt!

Nästa talare att belysa angelägna frågor 
inom dagens tema, var Maria Åhman, 
familjeterapeut inom Linköpings Stads-
mission. Maria kunde, både utifrån sitt 
arbete inom stadsmissionen, och från lång 
erfarenhet av familjehemsarbete, kunde på 
ett mycket engagerat sätt tala om att möta 
barn och unga med problem.

näSta PerSPektiv inoM ramen för dagens tema var 
det familjejuridiska, där familjejuristen tillika 
moderate ordföranden i Polisstyrelsen, Bertil 
Wahlbom, på ett intresseväckande och roande 
sätt berättade om familjejuridiska problem och 
hur de kan få en lösning.

Efter de tre intressanta passen, över-
gick arrangemanget i höststämma med 
sedvanliga rapporter från riksdagsleda-
mot Yvonne Andersson, landstingsråd 
Levi Eckeskog och regionförbunds-
gruppledare Lars Eklund. Stämmoför-
handlingarna, som följde därpå, leddes 
rekordsnabbt av Patrick Vigren, flankerad 
av vice ordförande Elvira Wibeck och 
sekreterare Per Larsson.

Dagen avslutades traditionsenligt med 
höstfest som både bjöd på välsmakande 
tvårättersmiddag, skönsång av Louise 
Gylling och bejublad dialektshow med Nils-
Ingvar Graan.

Per larSSon

familjeterapeut Maria Åhman, familjejurist 
Bertil Wahlbom, sångerskan Louise Gylling 
och den för kvällen dialektshowande nils
ingvar Graan var några av de medverkande 
i den regionala kommun och landstingsda
gen med höststämma och höstfest.
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Aktuellt
i Distriktet

Eksmo kommunfullmäktiges ordförande

När kommunfullmäktige i Söderköpings 
kommun sammanträdde onsdag 28 november 
valdes Kristdemokraternas gruppledare Anders 
Eksmo till ny ordförande i kommunfull-
mäktige. Anders har tidigare varit förste vice 
ordförande och ordförandeposten har funnits 
hos Moderaterna. Efter att den moderata 
ordföranden begärt entledigande från upp-
draget, nominerade Alliansen i Söderköping 
efter förhandlingar Anders till ny ordförande. 
Kristdemokraterna har därför återigen en full-
mäktigeordförande i Östergötland!

Utbildningsserie: Valfrågor 2014
Våren 2013 anordnar Kristdemokraternas 
studieorganisation Framtidsbildarna en ut-
bildningsserie med fokus på valfrågor 2014. 
Tanken är att lyfta fram tre ämnen vid varje 
tillfälle, där externa medverkande bjuds in för 
att belysa ett särskilt område. Förhoppningsvis 
kan varje medverkande både lyfta problem, 
möjligheter, önskningar m.m. inom sitt om-
råde, som deltagarna i utbildningsserien kan ha 
som inspiration och bakgrund när man senare 
under året arbetar med olika handlingsprogram 
inför valåret 2014. Bland de områden som tas 
upp under serien finns kristdemokratiska pro-
filområden som valfrihet inom barnomsorgen, 
folkhälsa och civilsamhällets roll. Även EU-
frågorna aktualiseras med anledning av valet 
till Europarlamentet i juni, liksom aktuella 
frågor i Östergötland som t.ex. utveckling av 
stationsområden i Linköping och Norrköping 
till följd av beslutet om Ostlänken. Utbild-
ningstillfällena är tre lördagsförmiddagar kl 
09.00-13.00 på distriktskansliet i Linköping, 
12 januari, 3 mars och 13 april. Läs mer om 
sserien och hur du anmäler dig, på sidan 12.

Studiecirkel om medicinsk-etiskt program
I samband med att Framtidsbildarna under 
våren 2012 arrangerade studiecirkeln ”Hälso- 

och sjukvårdens etik i vår tid”, föreslog en av de 
medverkande gästtalarna, Gudrun Brunegård, 
att en studiecirkel om Kristdemokraternas 
medicinsk-etiska program skulle kunna ar-
rangeras som uppföljning och fördjupning. 
Det har Framtidsbildarnas styrelse tagit fasta 
på och våren 2013 arrangeras en studiecirkel. 
Tre tillfällen behandlar programmets olika de-
lar, torsdag 17 januari, onsdag 13 februari och 
torsdag 21 mars. Levi Eckeskog, Lena Käcker 
Johansson och Stefan Redéen inleder varsitt 
tillfälle i studicirkeln. Anmäl dig till studiecir-
keln senast onsdag 16 januari till Per Larsson, 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se, tele-
fon 0702-88 21 34. Se också ruta på sidan 9.

Stefan Attefall besöker Östergötland
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, 
som också är ledamot i Kristdemokraternas 
partistyrelse, besöker Östergötland för ett 
kvällsmöte i Linköping tisdag 22 januari. 
Partistyrelsen besöker alla distrikt i landet för 
att samtala med kristdemokrater engagerade i 
distrikt och lokalavdelningar. Till träffen med 
Stefan Attefall är alla intresserade välkomna. 
Håll utkik efter inbjudan med klockslag och 
plats för träffen. Har du någon fråga, hör av 
dig till ombudsman Liselotte Fager, e-post 
liselotte.fager@kristdemokraterna.se eller tfn 
013-10 16 20.

Kommundagar i Helsingborg
Sista helgen i januari, fredag 25-lördag 26 janu-

ari, arrangeras Kristdemokraternas nationella 
kommun- och landstingsdagar i Helsingborg. 
En lång rad seminarier och föredrag står på 
programmet, liksom tal av partiledaren, möj-
lighet till möten med kristdemokrater från hela 
landet och förstås fredagskvällens festmiddag! 
Från Östergötland deltar som vanligt flera 
förtroendevalda kommun- och landstingspo-
litiker. Vill du veta mer om arrangemanget, 
besök www.kristdemokraterna.se.
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Kalendarium
för hela distriktet

torsdag 13 december kl 18.00
Gruppmöte med östsamgruppen.

lördag 12 januari kl 09.00-13.00
Utbildningsserie: Valfrågor 2014, del 1. Läs mer 
här intill och på sidan 12.

torsdag 17 januari kl 18.30
studiecirkel: kristdemokraternas medicinsk
etiska program, del 1. Läs mer här intill och på 
sidan 9.

tisdag 22 januari 
Civil och bostadsminister stefan attefall besö
ker östergötland. Läs mer här intill.

fredag-lördag 25-26 januari 2013 
nationella kommun och landstingsdagar i 
Helsingborg. Läs mer här intill.

onsdag 13 februari kl 18.30
studiecirkel: kristdemokraternas medicinsk
etiska program, del 2. Läs mer här intill och på 
sidan 9.

lördag 3 mars kl 09.00-13.00
Utbildningsserie: Valfrågor 2014, del 2. Läs mer 
här intill och på sidan 12.

torsdag 7 mars kl 18.00
Årsmöte för studieorganisationen framtidsbil
darna. Läs mer här intill.

lördag 16 mars 2013 kl 09.30
Distriktets vårstämma 2013. Läs mer här intill.

torsdag 21 mars kl 18.30
studiecirkel: kristdemokraternas medicinsk
etiska program, del 2. Läs mer här intill och på 
sidan 9.

lördag 13 april kl 09.00-13.00
Utbildningsserie: Valfrågor 2014, del 2. Läs mer 
här intill och på sidan 12.

torsdag 2 maj kl 18.30
Utbildning i navet, sociala medier och medlems
registret. se också ruta på sidan 9.

torsdag 20 juni-lördag 29 juni 
studieresa till östra tyskland i arrangemang av 
studieorganisationen framtidsbildarna. Läs mer 
här intill.

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

Årsmöte och stämma
När vi passerat årsskiftet dröjer det inte länge 
förrän den kristdemokratiska årsmötespe-
rioden drar igång. Först ut är årsmötena i 
lokalavdelningarna runt om i Östergötland, 
som enligt stadgarna ska vara avhållna senast 
vecka 7. När mars månad infunnit sig väntar 
två årsmöten på länsnivå, dels årsmötet för Stu-
dieorganisationen Framtidsbildarna torsdag 

7 mars, dels ordinarie distriktsstämma, eller 
vårstämma, för Kristdemokraterna i Öster-
götland lördag 16 mars. Alla lokalavdelningar 
ska innan dess välja ombud till dessa båda 
årsmöten. Till Framtidsbildarnas årsmöte får 
varje lokalavdelning sända två ombud och två 
ersättare. Till distriktsstämman beror antalet 
ombud på antalet medlemmar i lokalavdel-
ningen. Finns osäkerhet om hur många ombud 
lokalavdelningen ska välja, kontakta ombuds-
man Liselotte Fager, e-post liselotte.fager@
kristdemokraterna.se eller tfn 013-10 16 20.

Studieresa till Östra Tyskland i sommar
Kristdemokraternas studieorganisation Fram-
tidsbildarna arrangerar vartannat år en större 
studieresa med buss ut i Europa. Senast det 
begav sig var 2011, då 35 östgötska resenärer 
åkte på studieresan ”Europas Hjärta” med 
besök i bl.a. Frankfurt, Strasbourg, Stuttgart, 
Baden-Baden och Schwarzwald. Tidigare större 
bussresor har kosan styrts mot Wien (2009), 
Paris (2007) och Berlin (2005). Sommaren 
2012 är det dags för en större bussresa igen, 
denna gång upptäcks östra Tyskland med en 
rad intressanta politiska studiebesök, kultu-
rella upplevelser och tid för trevlig gemenskap. 
Planeringen är att resan ska genomförs 20-29 

juni, och mer information dyker upp i nästa 
nummer av Östergyllen. Har du frågor fram 
till dess, kontakta gärna Per Larsson, e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se, telefon 010-
103 72 84 eller 0702-88 21 34  . www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från försvarspolitiskt seminarium

Försvarspolitiskt seminarium om hotbilder

Har vi tillräckligt starkt försvar för att försvara 
Sverige idag och framtiden? den frågan ställde 
kristdemokraterna vid ett försvarspolitiskt se-
minarium måndagen den 26 november i flygets 
Hus i Malmslätt, linköping.

För att besvara den frågan hade Kristdemokra-
terna bjudit in Karlis Neretnieks, generalmajor 
och tidigare rektor för Försvarshögskolan. Kar-
lis gav en aktuell omvärldsanalys av det militära 
läget i framförallt Ryssland och Nato-länderna.

Vidare gästades seminariet av Mikael 
Oscarsson, riksdagsledamot, ledamot i för-
svarsutskottet och försvarsberedningen samt 
försvarspolitisk talesperson för Kristdemokra-
terna. Mikael kompletterade Karlis bild av hur 
försvaret av Sverige ser ut idag och imorgon, 
liksom hur Sveriges internationella åtagande 
ser ut.

Hela seminariet inleddes med att Ronny 
Perfect, tidigare medarbetare på Malmen, be-
rättade kort om försvarsanläggningens historia 
och nuläge, där helikopeterbataljonen idag 
utgör försvarsverksamheten i Malmslätt.

Per larSSon

karlis neretnieks gav en 
aktuell omvärldsanalys av 
det militära läget.

Mikael oscarsson (överst) och ronny Perfect (i mit
ten) bidrog också till att fånga åhörarnas intresse.
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AUKTORISERADE
BEGRAVNINGSBYRÅER

I SAMVERKAN

BJÖRKDAHLS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Norrköping
011-12 03 34

BOSSGÅRDS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderköping
0121-102 01

FINSPÅNGS
BEGRAVNINGSBYRÅN

Finspång
0122-100 94

BEGRAVNINGSBYRÅN
TIMGLASET

Norrköping
011-18 01 70
Valdemarsvik
0123-107 90

Studiecirkel våren 2013
Kristdemokraternas
medicinsk-etiska program
Torsdag 17 januari 2013 kl 18.30
Del 1. Avsnitt 1-4 (sidorna 4-9). Principer, rätt-
visa, prioriteringar. Ansvarig: Levi Eckeskog, 
landstingsråd.

Onsdag 13 februari 2013 kl 18.30
Del 2. Avsnitt 5 (sidorna 10-14). Vård i livets slut-
skede. Ansvarig: Lena Käcker Johansson, leg 
sjukskö-terska, ledamot i landstingets beredning 
för samverkan och i Läns-SLAKO.

Torsdag 21 mars 2013 kl 18.30
Del 3. Avsnitt 6-8 (sidorna 15-18). I livets början. 
Ansvarig: Stefan Redéen, med dr, överläkare, 
verksamhetschef Clinicum, ledamot i landstings-
fullmäktige.

Anmäl dig senast onsdag 16 januari till Per Larsson, 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se eller tfn 010-
103 72 84 eller 0702-88 21 34. Deltagaravgiften är 50 
kr per tillfälle.

Boka redan nu in!
Utbildning i Navet
torsdag 2 maj kl 18.30
på distriktskansliet, gränden duvan 2.
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Rapport
från studiecirkel

Stimulerande studiecirkel om Kina
boken Made in china har varit utgångspunkten 
i vår studiecirkel om utvecklingen i kina. den 
ger en bred beskrivning och en djup förståelse 
av vad som hänt med kina sedan slutet av 
70-talet. det kan tyckas vara märkligt att kd 
anordnar en kurs med kurslitteratur författad 
av en övertygad marxist. Men det har varit 
stimulerande och uppfriskande att få pröva 
sina egna ideologiska ståndpunkter. vi har 
tvingats att tänka till och reflektera över våra 
egna politiska ställningstaganden och vårt 
principprogram, för boken utmanar onekligen 
trots sina överdrifter. i studiecirkeln har vi haft 
stimulerande och intressanta diskussioner om 
kinas politiska system i jämförelse med vårt. . 

Bokens författare, Loretta Napoleoni menar att 
västerlandets invånare lever i ett postmodernis-
tiskt träsk med en stämning av förfall. I Kina 
däremot lever ett folk med högre lyckotal, inte 
bara vad gäller tillväxt. Vidare menar förfat-
taren att Europa är på väg mot en ekonomisk 
recession och att de giriga bankerna helt tagit 
över. Detta har lett till att ungdomarna i Eu-
ropa tappat tron på framtiden. 

Vi frågade oss därför om vi kommit på ef-
terkälken visavi Kina? I vissa europeiska länder 
och regioner stämmer säkert detta. Men hur 
ser motbilden ut? Vilka positiva inslag finns 
i vår kultur i Sverige och i vår region? Vi har 
inte mer än hunnit skrapa på ytan kring dessa 
frågeställningar i studiecirkeln. 

i viSSa avSeenden Har inSikterna om hur långt 
Kina har kommit givit upphov till en kluven-
het hos mig. Utvecklingen i Kina provocerar 
och oroar. Samtidigt fascinerar den mig. Hur 
ska svenska företag kunna konkurrera mot 
denna supermakt i vardande? Det pågår en tyst 
maktförskjutning i världen. Kina kommer om 
några år att ha gått om det stagnerande USA 
och blivit den nya supermakten. Hur påverkar 

denna föränd-
ring Sverige? 
Vi är rädda för 
att Kina ska 

stjäla våra idéer och uppfinningar. Samtidigt 
önskade vi svenskar att Saab skulle bli sålt till 
ett kinesiskt företag innan bolaget konkursade.

Det politiska systemet i Kina påminner 
idag mer om en pragmatisk enpartistat än en 
marxist-leninistisk diktatur. Kina använder 
metoder som de anser fungerar oavsett ideolo-
gisk etikett. Därmed inte sagt att det förekom-
mer oacceptabla övergrepp och förföljelser av 
oliktänkande och vissa folkgrupper. Kineserna 
kan inte ge uttryck för sina politiska åsikter 
utan att riskera censur och det finns inskränk-
ningar i religionsfriheten. 

frågan oM MänSkliga rättigHeter i Kina är 
central när vi ska bedöma landet. Hur kan vi 
påverka utvecklingen och sätta press på Kina så 
att respekten för mänskliga rättigheter ökar och 
vidare att den demokratiska utvecklingen tar 
fart? Påtryckningar via FN, EU och de svenska 
parlamentariska kontakterna är viktiga, men 
kanske är det personliga, informella möten 
mellan oss och kineser som i slutändan kom-
mer att spela störst roll.

MagnuS landberg CirkeLLeDare

Loretta napoleo
nis bok ”Made 
in China” var ut
gångspunkt för 
höstens studie
cirkel om utveck
lingen i kina.
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kristdemokrater och mjölkbönder inför träff med landsbygdsdepartementet. från vänster: anders Birgersson, Mag
nus oscarsson, Yvonne andersson, Jacob olai, anna karlsson, Börje karlsson och Per Larsson.
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Rapport
från nätverksträff

Mjölkbönder mötte landsbygsdepartement

onsdag 5 december träffade ett antal mjölk-
bönder från östergötland tillsammans med 
kristdemokraterna representanter för lands-
bygdsdepartementet. det tydliga krav som 
framfördes till departementet är att för att säkra 
att det finns mjölkbönder i Sverige om tio år 
måste något göras nu!

- För varje liter mjölk som levereras in till 
mejeriet förlorar mjölkbonden 30-40 öre. Det 
handlar om stora pengar på ett helt år! Vilken 
annan bransch skulle acceptera sådana förhål-
landen?, säger Magnus Oscarsson.

Sverige Har världenS HårdaSte djurskyddslag-
stiftning. De svenska mjölkbönderna har där-
för en mycket svår sits när de ska konkurrera på 
världsmarknaden med mjölkbönder från övriga 
världen som inte har samma hårda lagstiftning. 
- För att de svenska lantbrukarna ska kunna få 
likvärdiga konkurrensvillkor med sina europe-
iska kollegor måste de få stöd av svenska staten 
för att kunna leva upp till de hårda svenska 
djurskyddskraven, säger Magnus Oscarsson, 

distriktsordförande för Kristdemokraterna i 
Östergötland.

anderS birgerSSon, lantbrukare från Linköping, 
var en av de mjölk-bönder som deltog i träffen 
med landsbygdsdepartementet.
-Jag passade på att lyfta den mycket viktiga 
frågan om vilka stora hinder nuvarande betes-
lagstiftning skapar för oss som har flera hund-ra 
kor. Tvånget att korna måste gå ut när de själva 
helst skulle vilja stå kvar inne i stallarna där de 
är frigående. Det är hög tid att utvärdera om 
lagstiftningen verkligen har fått önskad effekt!

En annan av deltagarna var Börje Karlsson, 
lantbrukare från Finnede, söder om Horn i 
Kinda kommun. 

-Det var värdefullt för oss att få möjlig-
het att träffa landsbygdsdepartementet på 
detta sätt. Jag tog upp det orimliga i att det 
nu 2012 skickas ut krav om återbetalning av 
jordbruksstöd som utbetalades 2008, enligt en 
EU-lagstiftning som började gälla först 2009.

Per larSSon
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valfrågor 2014
Utbildningsserie våren 2013

KristdemoKraterna i ÖstergÖtland, stUdieorganisationen Framtidsbildarna och 
stUdieFÖrbUndet sensUs ÖstergÖtland-norra småland bjUder in  till

 

lördag 12 jaNuari 2013 kl 09.00-13.00
09.00 Kaffe
09.30 inför eu-valet 2014 - vilken nytta kan vi ha av eu i östergötland?
 Anna Lindberg, chef Internationell samverkan, Regionförbundet Östsam.
10.30 Frukt
10.40 infrastruktur - hur utvecklar vi stationsområdena i linköping och Norrköping när ostlänken kommer?
 Karin Elfström, översiktsplanechef Linköpings kommun.
11.40 Baguette
12.00 Miljö och lantbruk – kan lantbruket utveckla östergötland?
 Peter Borring, regionordförande i Östergötland för Lantbrukarnas Riksförbund.

välkoMMeN!

09.00 Kaffe
09.30 valfrihet i barnomsorgen – hur kan vi utveckla förskolan?
 Medverkan av representant för privat förskola.
10.30 Frukt
10.40 folkhälsa i östergötland – nulägesanalys och framtidsblickar 
 Margareta Kristenson, professor, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet.
11.40 Baguette
12.00 Högre utbildning – hur mår dagens studenter?
 Staffan Johansson, studentpastor vid Linköpings Universitet.

lördag 2 Mars 2013 kl 09.00-13.00

09.00 Kaffe
09.30 kan civilsamhället få ökad betydelse?
 Cecilia Halldner, regionchef studieförbundet Sensus Östergötland-Norra Småland.
10.30 Frukt
10.40 kulturens betydelse för vårt välbefinnande
 Medverkan av musiklärare.
11.40 Baguette
12.00 Migrationsfrågor – vilka problem och möjligheter finns i civilsamhället
 Sara Furingsten och Stina Hägglund från det ekumeniska nätverket för papperslösa.

lördag 13 april 2013 kl 09.00-13.00

aNMälaN & pris
anmäl dig senast torsdag 10 januari 2013 till Per larsson, e-post per.lars-
son@kristdemokraterna.se, telefon 010-103 72 84 eller mobil 0702-88 21 34.

deltagaravgiften är 50 kr per tillfälle och inkluderar kaffe, frukt, baguette, 
lokal, medverkande och material. deltagaravgiften sätts in på Framtidsbil-
darnas plusgirokonto 66 48 53-9 eller faktureras i efterhand.
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kanSke, kanSke inte. Att vara passionerad är att ha 
stark förkärlek för något.  Det är mer än att tycka 
om något eller någon, det är mer att ha en stark 
åsikt om något.  Det är mer än att ha bestämt sig 
för att göra en viss insats någon gång i framtiden. 
Det är att verkligen brinna för något, att vara en 
eldsjäl – att gå genom eld och vatten för att uppnå 
det man högst önskar.

Ofta, tror jag, att uttrycket passion är kopplat 
till positiva känslor. Så behöver det inte vara. De 
flesta av oss är väl förtrogna med uttrycket ”pas-
sionstiden”. Tiden i samband med Påsk. Tiden som 
påminner om Jesu lidande och död. Utifrån ett lit-
terärt betraktande knappas någon lycklig historia.

Nu är det ju inte meningen att detta skall bli 
varken en psykologisk eller en teologisk betraktelse. 
Nu är det politik det handlar om! Det handlar 
om konsten (!) att bygga en stat, en region, en 
kommun. Det handlar om processer, taktik och 
beslutsfattande. Det handlar om att förvalta makt, 
som i en demokrati kommer från folket. Makt som 
skall användas för att möta folkets behov. 

ryMMer Politiken PaSSionerade känslor? Egentligen fel 
ställd fråga! Kan en politiker vara passionerad i sitt 
politiska uppdrag? Mera rätt!

Somliga politiker skulle nog svara: Bra fråga 
– ta nästa! Speciellt just nu, när vi matas av medi-
auppgifter om utnyttjande av pensionsförmåner, 
fylleri, järnrörseskapader, mutanklagelser etc, etc. 
Det tyder mera på taktiskt tänkande omkring  
personliga fördelar, än på folkets behov.

Men visst finns det politisk passion! Reger-
ingens löfte, t ex, att börja bygga Ostlänken 2017 
är ett resultat av ett passionerat regionalpolitiskt 
arbete. Alla, oavsett politisk hemvisst, har lidel-
sefullt strävat mot samma mål. Hade vi nöjt oss 
med hårda fakta och ekonomiska järnvägskalkyler 
så hade förmodligen regeringen inte besluta om 
byggandet av nya järnvägen.

Ett annat exempel på motsatsen är regionfrå-
gan. Politiker inom Regionförbundet har ibland 
talat om en förlovning mellan Östergötland och 
Smålandslänen. Det blir inte av, i varje fall inte på 
kort sikt. Det finns ingen passion i det politiska 

arbetet, bara taktiska överväganden, inte sällan 
knutet till personliga uppdrag nu och i framtiden.

I kommunerna finns andra frågor som omfat-
tas av politikernas passion. I Norrköping, t ex, 
kultur och idrott. I Linköping, t ex, universitet, 
näringsliv och resemöjligheter. Andra kommuner 
i vår region har andra mål som man arbetar pas-
sionerat för att uppnå.

Men Hur är det? Kan en region vara passionerad? Nej! 
Kan en kommun vara passionerad? Nej! Det är 
bara en människa som kan vara passionerad! En 
människa, som lidelsefullt bär på en idé som han 
eller hon vill genomföra. Det är dessa människor 
som skall få förtroende att bli politiker, dvs att 
företräda oss alla i det politiska beslutsfattandet. 
Det är stort, betydelsefullt och avgörande för i 
vilken livskvalitet vi skall få leva.

I vårt parti, på alla nivåer, påbörjas nu nomi-
neringsarbetet med provval inför valet i september 
2014. Det är dags att var och en tar sig en funde-
rare över sitt framtida politiska engagemang. Du 
som känner att du har kvar din politiska glöd och 
känner passion för dina medmänniskors behov, du 
har en stor uppgift att föra de Kristdemokratiska 
idéerna vidare in i en ny mandatperiod. Din pas-
sion kan påverka andra, som på så sätt får upp 
ögonen för kristdemokratin. Och det är många 
”där ute” som är Kristdemokrater, utan att veta 
om det. Det beror på oss om de skall få reda på 
det. Ett kristdemokratiskt samhälle är ett samhälle 
med kulturell tolerans, arbetstillfällen, tillgänglig 
service och hög livskvalitet. För att uppnå detta 
räcker det inte med en logisk finanspolitik, det 
krävs passionerade politiker som är beredda att 
använda sin vakna tid för att uppnå sina politiska 
mål.

Vill du, vågar du 
bli passionerad?

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Vågar du bli passionerad?

larS eklund
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreatiVitet

 



Rapport
från Riksdagen

den Här veckan Har debatterna varit många 
angående läxhjälp och föräldrars möjligheter 
att använda ROT- avdraget till kostnaderna för 
läxhjälpen. Vi i Riksdagens utbildningsutskott 
har konstaterat att föräldrar till elever i grund-
skolan redan har ROT-avdrag för läxhjälp med 
Skattemyndigheternas tillstånd. Vi tycker att 
också gymnasieelever ska kunna få denna möjlig-
het och säger därför ja till detta förslag. Alltför 
många elever slutar gymnasieutbildningen utan 
fullständiga avgångsbetyg. Detta måste åtgärdas 
med alla tillgängliga medel. Ett sådant medel 
är läxhjälp.

Det är naturligtvis viktigt att alla barn får 
samma möjligheter att tillgodogöra sig kunskap 
i grundskola och gymnasieskola. Det är i första 
hand skolans uppgift att tillhandahålla undervis-
ning av sådan kvalitet att de fastställda målen 
i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner kan 
uppnås oavsett i vilken skola en elev studerar. 
Skattereduktion för läxhjälp får inte minska 
skolans skyldighet att erbjuda särskilt stöd för 
elever i behov av sådant stöd eller medverka till 
att det ställs lägre krav på skolans undervisning. 

HeMarbete kan MotiveraS med att eleverna 
måste ta mer eget ansvar för sitt lärande och att 
föräldrarna i ökad utsträckning bör ha insyn i 
sina barns skolgång. Ett sådant arbetssätt kan 
förutsätta att eleverna får stöd från sina föräldrar 
eller från någon annan vuxen. Men alla vuxna 
har inte själva läst gymnasieskolans alla ämnen. 
Det finns elever som har föräldrar som inte har 
kompetensen att hjälpa till med gymnasiesko-
lans fysik, matematik eller kemi. Då kan det vara 
värdefullt att andra möjligheter finns att tillgå.

Elevers läxhjälp och annan hjälp med skol-
arbetet utöver det stöd som lämnas av föräldrar 
eller annan närstående, kan ske i olika former. 
Sådan läxhjälp kan organiseras såväl inom ramen 
för skolan eller fritidshemmet med lärare eller 
pedagoger eller efter skolan med hjälp av ideella 
organisationer såsom Mattecentrum, Stiftelsen 
läxhjälpen eller Röda korset m.fl. Läxhjälpen kan 

också ske i samarbete mellan skola och ideella 
organisationer. De ideella organisationernas 
värdefulla arbete med läxhjälp och annan hjälp 
med skolarbetet för barn och ungdomar bör 
också uppmärksammas. Ytterligare ett sätt för 
elever att få stöd med läxhjälp eller annan hjälp 
med skolarbetet utanför skolan är genom privata 
utförare. Det är bra med alla insatser som kan 
öka elevernas kunskaper och förbättra målupp-
fyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan.

Vårt land är en kunskapsnation. Det är vik-
tigt att så många unga som möjligt får den hjälp 
som behövs för att deras kunskaper ska bli goda.

ja, detta är en av Många frågor som ständigt 
finns i Riksdagens vardagsarbete. En annan 
fråga som naturligtvis också sticker ut och som 
jag själv ofta funderar över. Det gäller alla dessa 
ensamkommande barn som kommer till vårt 
land som flyktingar. Hur tar vi emot dem och 
hur ska vi rusta oss för att kunna bemöta dem 
som vi själva skulle vilja bli bemötta. Eller låt 
oss tänka oss in i situationen att det hade varit 
vårt barn. Hur hade vi velat göra då?

Hur ger vi flyktingar med förskräckliga 
upplevelser en bättre tillvaro där de kan återfå 
den inre hälsan. Jag har inte svar på dessa frågor 
men jag söker dem. Jag vet hur jag skulle vilja 
ha det men behovet är stort och vi ska hitta 
lösningar för många.

Nästa vecka ska vi ha en särskild diskussion 
om dessa frågor i Sociala kommittén, där jag 
är ordförande. Och genom att möta varandras 
synpunkter och funderingar är jag övertygad 
om att vi som parti kan komma ännu längre 
i vår strävan att 
leva upp till vår 
värdegrund.

Slutligen vill 
jag önska er alla 
en riktigt god jul 
och gott nytt år.

yvonne anderSSon 
riksDaGsLeDaMot
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Vårt land är en kunskapsnation
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Rapport
från Landstinget

Kristdemokraterna fjärde största parti!
Mitt förtroendeuPPdrag som ordförande i 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för 
behovsstyrning är både spännande och frustre-
rande. Uppdraget kryddas också ibland med 
en rejäl dos av uppmuntran, då vi ser många 
goda resultat av arbetet. Vi har ett spännande 
jobb, där vi försöker fånga upp medborgares 
och patienters behov, med ambitionen att möta 
dessa genom träffsäkra uppdrag mot verksam-
heten. I beredningen förs en bred diskussion 
mellan förtroendevalda från olika politiska 
partier. Tillsammans möter vi verksamhetens 
företrädare, där vi i dialog försöker flytta 
fram positionerna i syfte att möta de ibland 
svårfångade behoven som våra medborgare 
har. Viktiga problemområden blir föremål för 
omfattande problemanalyser.

Och behovs- och solidaritetsprincipen 
är viktig, störst behov kommer först. Också 
kostnadseffektivitetsprincipen är viktig, för 
att vi ska få så mycket högkvalitativ vård som 
möjligt för insatta resurser. Arbetet kan vara 
frustrerande då den behovsstyrningsprocess 
som vi hanterar tar tre år från identifierade 
problem/brister till genomslag av uppdrag som 
ska rätta till dessa.

viSSt är det då uPPMuntrande när Socialstyrelsen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
för sjunde året i rad, 27 november, publicerar 
rapporten ”Öppna jämförelser av hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och effektivitet”, och 
Östergötland hamnar i topp. Rapporten är 
indelad i fyra huvudområden; Medicinsk 
kvalitet, Tillgänglighet, Förtroende- och pa-
tienterfarenheter samt Kostnader. Resultaten 
ska vara ett fortsatt underlag för uppföljning, 
ledning och styrning. För vårt förbättrings- och 
utvecklingsarbete måste naturligtvis fortsätta.

Den sammanfattande bedömningen visar 
att vården i Östergötland står sig stabilt stark 
över tid i en nationell jämförelse På totalnivå 

ligger Östergötland i toppskiktet och har hög 
kvalitet till en låg kostnad. För andra året i rad 
ligger Östergötland i topp vad gäller medicinsk 
kvalitet, vilket är särskilt viktigt. Vi har fan-
tastiska medarbetare i vården som bidragit till 
detta resultat som vi kan vara stolta över. Men 
visst har vi också områden där vi har fortsatt 
stora behov av förbättring.

nyligen genoMförde kristdemokraterna sin höst-
stämma i Verkstan som ligger i Askeby. Vi som 
deltog kan konstatera att vår distriktsledning 
arrangerat ett spännande och engagerande 
program. Jag gav där en aktuell rapport från 
landstinget som jag vill upprepa därför att alla 
kristdemokrater i Östergötland ska känna sig 
delaktiga i ett arbete som vi med våra mandat i 
landstinget genomför tillsammans med övriga 
styrande partier. Det är också något som vi ska 
sprida när vi inför kommande val ska söka ökat 
stöd för det kristdemokratiska arbetet genom 
att kraftigt öka röstetalet. Östergötlands lands-
ting har just nu;
• Rekord i tillgänglighet
• Sveriges starkaste ekonomi bland lands-

tingen (enligt SKL)
• Kristdemokraterna är, när det gäller vård, 

fjärde största parti i Östergötland (enligt 
United Minds)
Därtill kan vi nu lägga också topplacering-

arna när det gäller kvalitet och kostnadseffekti-
vitet. Men visst finns kvarstående utmaningar 
också inom dessa områden, men glöm inte det 
positiva. Så vill jag önska er alla En God Jul och 
Ett Gott Nytt År!

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

det är nu ganSka Så exakt ett 
år sedan som jag bestämde 
mig för att ge det här med 
politik en chans. Även om 
jag är barn till två veteraner i 
denna värld och har varit med 
på diverse partiaktiviteter, 
utflykter, frankerat brev med 
valblanketter och själv varit 
medlem i Kristdemokraterna 
i några år, så har jag inte haft 
någon direkt egen politikiden-
titet. Att svara på frågan varför 
jag är kristdemokrat har inte 
förrän nu, eller kanske snart, 
haft ett riktigt svar. Jag har inte 
helt vetat varför jag har valt att 
stödja det här partiet. 

För ett år sedan fick jag 
förfrågan, och förtroendet, att 
sitta med som ersättare i en 
nämnd här i Norrköping och 
tänkte att nu – nu ska jag bli 
insatt och faktiskt se om detta 
med politik är något för mig. 
Efter några månader fick jag 
en ny förfrågan, om jag kunde 
tänka mig att byta till en leda-
motplats i en annan nämnd. 
Spännande, läskigt och lärorikt 

var ledord som fick mig att 
tacka ja. 

under den Här tiden hade jag 
även hittat en utbildning som 
ungdomsförbundet och kvin-
noförbundet anordnat, Oc-
cidenten, som var till för unga 
tjejer som är relativt nya i 
politiken. Vi fick vara med 
om många intressanta möten 
med andra partimedlemmar 
som föreläste om allt från 
retorik- och debattteknik, 

Svaret på frågan

kristdemokratisk sakpolitik 
till praktiska mingelövningar. 
Denna utbildning har varit 
till stor hjälp för att finna min 
politikidentidet och förstå 
vad kristdemokratisk politik 
faktiskt är.

Ett år har gått, lite varmare 
i kläderna är jag men jag är 
långt ifrån klar med den här re-
san. Det känner jag på mig, för 
jag är kristdemokrat eftersom 
partiet är mångsidigt, miljö-
medvetet och medmänskligt.

elvira Wibeck


