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Ledare
från distriktsordföranden

Ingen kan undgå att se eller höra om de olika opinionsmätningar som görs. För oss Kristdemokrater 
har det sett lite dystert ut en längre tid, men så ibland så hoppar vi till i någon mätning som exem-
pel i Ipsos härom dagen + 1,2 % till 4,2 %. I tidningen Dagens Samhälle som sammanställer alla 
mätningar så har Kristdemokraterna en uppåtgående trend. Det är ju glädjande, men hur som helst 
så är dessa mätningar inte valresultatet, utan det är på valdagen i september nästa år som det gäller. 

Man kan se ett visst mönster i vissa medier, som gärna vill se oss som passé. I Corren för någon 
vecka sedan, på ledarplats, var vi  inte mycket värda utan i princip borträknade. Jag och Yvonne 
Andersson fick in ett svar som löd följande:

Inget parti kan ta väljare för givna. Men Sveriges väljarkår kan vara säker på att Kristdemo-
kraterna är här för att stanna. Påståeliga ledarskribenter och olyckskorpar har i princip kantat vårt 
partis snart 50-åriga frammarsch. Men var finns den politiska rörelse som under sitt första år fick 
över 14000 medlemmar? Vilket annat parti har gjort sitt intåg i riksdagen samtidigt som det tog 
plats i regeringen? 

Det är helt fel att då påstå att kristdemokratin är en ”politisk rörelse vars dragningskraft slock-
nat”. Det är bara att lyfta blicken för att se att kristdemokratin är Europas största politiska rörelse. 
Europaparlamentets största partigrupp heter EPP – Christian Democrats. 

krIstdemokraterna har suttIt i regeringsställning 45 procent av sin tid i riksdagen. Det är möjligt 
att det inte imponerar på ledarskribenten, men under dessa år har vi tagit Sverige på en resa. 

Vi har rest från myndigheter som brydde sig mer om att styra 
medborgarnas val av barnomsorg, än att ge dem möjligheten att 
köpa medicin i flera apotek på både kvällar och helger. Vi var rest 

från ett samhälle som var synonymt med den offentliga sektorn 
och inte gav några incitament till det frivilliga och till idéburna 
organisationer. Vi har rest från hus och gårdar som var så kraftigt 
och orättvist beskattade att människor tvingades lämna dem, 

listan kan göras längre.
Visst kan vi oroas av opinionsläget men vi möter det 

genom att bli bättre på att berätta vad vi gör, det 
ska vi bli bättre på. Men ingen kan klandra oss 
för att vi hymlar med vad vi står för.

I vårt namn anges vår värdegrund. Utan 
Kristdemokraterna skulle vårt land vara utan ett 
parti som står för den kristna människosynen. 
Traditioner och värderingar som vårt land är 
uppbyggt på och som vi är stolta över. Tänk 
vad fattigt det skulle vara med en politik som 
bara fokuserade på det materiella. Kristde-
mokraterna gör skillnad.

Kristdemokratiska politiker i Östergöt-
land, riksdagen, regeringen och Europaparla-
mentet, arbetar för en samhällsgemenskap där 

ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
magnus oscarsson

DistriktsorDföranDe

Opinionsmätningar
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Aktuellt i distriktet

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

Estelle-effekt
När kommunfullmäktige i Linköping vid sitt 
junisammanträde fokuserade ett par timmar på 
närproducerade livsmedel som en del i strävan att 
göra Linköping koldioxidneutralt 2025, handlade 
ett om passen om Östgötamat och projektet Rätt 
och Slätt - Mat i Östergötland. Louise Alenbrand, 
som arbetar med detta inom Visit Östergötland, gav 
en inspirerande föredragning. Hon hade mycket att 
berätta och många exempel att ge. Ett av dessa hand-
lade om reseanledningar, skäl att besöka specifika mål 
i Östergötland som turist. En sådan reseanledning, 
dom dykt upp på senare tid var av kulinarisk karaktär, 
Estelle-bakelsen. När kungahusets färskaste medlem, 
Prinsessen Estelle, blev utnämnd till hertiginna av 
Östergötland, anordnades en tävling bland östgöt-
ska bagerier och konditorier att ta fram en Estelle-
bakelse. Tävlingen fick mycket uppmärksamhet och 
en vinnare korades i Lanemo konditori i Linköping. 
Det vinnande konditoriet har sålt enorma mängder 
Estelle-bakelser, och kan förstås så fortsätta att göra. 
Både till invånare i hertigdömet och besökare från 
när och fjärran. Utöver att vi kan glädjas med en 
lokal entreprenör, kan vi också addera ytterligare en 
punkt på listan över skäl till att behålla vårt huvarande 
statsskick... Glad sommar!

Per Larsson reDaktör16 Egna tankar

11 Besök hos stadsmissionen

13 Aktuellt från Östsam

12 Trafikledningen fick besök

8 Utbildningsserie om valfrågor
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Rapport
från provvalet

Så gick provvalet i Östergötland!
tänk vad sPännande det är att 
öppna ett provval, missa inte 
det nästa gång du får chansen. 
Nu har vi ett resultat som pre-
senteras nedan. Vi står nu inför 
en spännande process i nomine-
ringskommittén där detta rådgi-
vande val är en parameter som 
ska vägas in bland andra. Vi har 
nu kommit fram till att vi kom-
mer arbeta fram fem valsedlar, en 
för varje valkrets. Det betyder att 
vi fram till sedlarna ska fastställas 
fortfarande är i behov av tips om 
kandidater till listorna. Under hösten fortgår 
arbetet och alla som kommer stå på en valsedel 
ska skriva under en försäkran om att man stäl-
ler sig till förfogande. Detta för att säkerställa 
att man är medveten om att man kandiderar 
och att man har m ett ansvar gentemot våra 

Resultat provval landstingsvalet
1 Stefan Redéen: 739 poäng
2 Magnus Oscarsson: 696 poäng
3 Per Larsson: 628 poäng
4 Lena Käcker Johansson: 612 poäng
5 Patrick Vigren: 503 poäng
6 Nils-Ingvar Graan: 452 poäng
7 Martina Axene: 397 poäng
8 Lars Eklund: 391 poäng
9 Magnus Engström: 330 poäng
10 Liselotte Fager: 327 poäng
11 Wycliffe Yumba: 317 poäng
12 Martin Holmbom: 285 poäng
13 Elvira Wibeck: 259 poäng
14 Karen Magnin Andersson: 235 poäng
15 Solveig Danielson: 218 poäng
16 Eva-Britt Sjöberg: 213 poäng
17 Birgitta Larsson: 204 poäng
18 Sofie Drake Johansson: 195 poäng
19 Berit Karlsson Lehnér: 194 poäng
20 Miriam Lagervik: 191 poäng

Resultat provval riksdagsvalet
1 Magnus Oscarsson: 1144 poäng
2 Andreas Ardenfors: 1046 poäng
3 Anders Eksmo: 740 poäng
4 Patrick Vigren: 668 poäng
5 Lena Käcker Johansson: 607 poäng
6 Kjell O. Lejon: 584 poäng
7 Per Larsson: 576 poäng
8 Eva-Britt Sjöberg: 568 poäng
9 Martina Axene: 495 poäng
10 Liselotte Fager: 476 poäng
11 Nils-Ingvar Graan: 373 poäng
12 Lars Eklund: 366 poäng
13 Sofie Drake Johansson: 357 poäng
14 Elvira Wibeck: 342 poäng
15 Niclas Clarén: 266 poäng
16 Magnus Landberg: 227 poäng
17 Yvonne Svalin: 217 poäng
18 Elisabeth Nison: 194 poäng 
19 Bengt-Ove Karlsson: 183 poäng
20 Gabor Lorant: 169 poäng

väljare att man kommer att arbeta för dem 
under nästkommande mandatperiod. Vi ses 16 
november då valsedlarna ska fastställas!

martIna axene för noMienringskoMMittén

Det är inte bara spännande, utan också mycket trevligt 
och välsmakande att vara med och räkna provvalsresultat! 
Martina axene, Lisbeth forsberg, Margaretha ericsson 
och nilsingvar graaan tillhörde räknarna.
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valet bjöd nomine
ringskommittén in 
till kandidatmingel 7 
maj, då både kandi
dater och medlem
mar deltog.

Resultat provval kommun Linköping
1 Andreas Ardenfors: 523 poäng
2 Per Larsson: 302 poäng
3 Liselotte Fager: 282 poäng
4 Magnus Engström: 263 poäng
5 Patrick Vigren: 261 poäng
6 Petra Hellsing: 239 poäng
7 Magnus Landberg: 157 poäng
8 Yvonne Svalin: 154 poäng
9 Kjell O. Lejon: 140 poäng
10 Gabor Lorant: 118 poäng
11 Wycliffe Yumba: 108 poäng
12 Britt-Marie Vestberg: 96 poäng
13 Solveig Danielson: 91 poäng

Provvalresultat i Linköping
Provvalet till kommunfullmäktige i Linköping 
är nu genomfört. Kuvertöppningen skedde på 
distriktskansliet den 21 maj tillsammans med 
provvalen för övriga i distriktet som gjort ett 
gemensamt utskick. Sammanlagt 39 namn blev 
föremål för provval. Medlemmarna rangord-
nade 10 namn från provvallistan (specialutgåva 
av lokalavdelningens tidning Nya Tankar) 
och 75 medlemmar hade tagit chansen att 
påverka utseendet av valsedeln till Linköpings 
kommunfullmäktige, valet 2014. Nu skall 
nomineringskommittén analysera utfallet. Till 
nomineringsstämman den 2 december skall ett 
väl avvägt förslag läggas fram för beslut. Så här 
rangordnar kristdemokratiska medlemmarna i 
Linköping de 13 första kandidaterna:

Lars ekLund
orDföranDe noMineringskoMMittén

Provvalresultat i Norrköping
Våra medlemmar i Norrköping fick utöver 
det som gäller riksdags- och landstingsvalen 
också säga sin mening om  kommunvalsedeln. 
Tekniken var den vanliga, dvs man skulle ge sin 
bild av hur valsedeln ska se ut från platserna 1 
till 10. Vi betonade  att provvalet är rådgivande 
och en av flera faktorer som spelar roll när 
valsedeln slutligt ska fastställas. Provvalsedeln 
innehöll såväl välkända personer med erfaren-
het av förtroendeuppdrag som nytillkomna 
med vilja och intresse för kristdemokratisk 
påverkan på norrköpingspolitiken. Det känns 
hoppfullt! I Norrköpings räknar vi med att 
fastställa valsedeln i början av nästa år. På 
följande sätt har medlemmarna rangordnat de 
10 första namnen.

sven Brus
orDföranDe i noMineringskoMMittén

Resultat provval kommun Norrköping
1 Eva-Britt Sjöberg 
2 Niclas Clarén 
3 Lars-Göran Arvidsson 
4 Elvira Wibeck 
5 Gunnar Nilsson 
6 Noomi Nilsson 
7 Marie Johansson 
8 Elisabeth Nison 
9 Gunnar Wahlström 
10  Jan Rosman
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Aktuellt
i Distriktet

Kvinnoförbundet har blivit nätverk

Kristdemokratiska kvinnoförbundets läns-
avdelning i Östergötland har omvandlat sin 
verksamhet till ett kvinnopolitiskt nätverk 
inom partidistriktet. Distriktsstyrelsen för 
Kristdemokraterna i Östergötland valde vid 
sitt styrelsemöte i maj Martina Axene till ord-
förande för nätverket. Tanken med nätverket är 
att lägga mindre tid på sammanträdesformalia 
och mer tid på nätverksträffar med exempelvis 
spännande gäster och intressanta studiebesök. 
Kristdemokratiska kvinnoförbundet på na-
tionell nivå finns förstås kvar som vanligt, och 
det går utmärkt bra att vara medlem där, även 
som östgöte! Har du frågor om nätverket, hör 
gärna av dig till Martina Axene, tfn 070-381 98 
01 eller martina.axene@kristdemokraterna.se

Provval inför EU-valet
I samband med de kristdemokratiska distrik-
tens vårstämmor runt om i landet genomfördes 
provvalet till nästa års val till Europaparlamen-
tet. När resultatet presenterades fick det stor 
medial uppmärksamhet, mycket med tanke på 
att den kände journalisten Lars Adaktusson var 
provvalets store vinnare. Från Östergötland, 
som genomförde provvalet i samband med 
vårstämman i Ödeshög 16 mars, fanns två 
kandidater; Lars Eklund, som fanns med på 
valsedeln i 2009 års EU-val, samt Torbjörn 
Lindelöf, som nominerats av seniorförbundet. 
Av de 132 kandidaterna nådde Lars Eklund en 
46:e plats och Torbjörn Lindelöf hamnade på 
plats 109. Den slutliga valsedeln för Europa-
parlamentsvalet fastställs vid partifullmäktige 
25 oktober.

Förnyad kontakt med CDU i södra Tyskland
Kristdemokraterna i Östergötland inledde 
under 2009 en kontakt med de tyska kristde-
mokraterna, CDU, i förbundslandet Baden-
Württemberg i södra Tyskland. En delegation 
från distriktet besökte systerpartiet i oktober 

2009 och i samband med Framtidsbildarnas 
studieresa i området 2011 skedde ytterligare ett 
sammanträffande. Även om dessa två tillfällen 
varit mycket lyckade och intressanta, har det 
blivit tydligt att de östgötska kristdemokra-
terna kommer från ett svenskt län med drygt 
420 000 invånare, medan CDU-politikerna 
man träffat är verksamma i ett förbundsland 
med 11 miljoner invånare. Därför har distrikts-
styrelsen nu beslutat att istället försöka rikta 
in sig på en lägre politisk nivå, Rhein-Neckar-
Kreis (i Baden-Württemberg) som invånarmäs-
sigt ligger närmare Östergötland med ungefär 
en halv miljon invånare. Med området finns 
en sedan länge etablerad kontakt med bl.a. 
Östergötlands Idrottsförbund. I månadsskiftet 
juni-juli deltar Lars Eklund i ett utbyte där 
som Regionförbundet Östsams representant. 
Avsikten är att då passa på att knyta kontakt 
med företrädare för CDU. 

Riksting i Karlstad
Enligt den stadgeförändring som slutligt klub-
bades vid Kristdemokraternas extra riksting i 
januari 2012, hålls ordinarie riksting vartan-
nat år. Senaste ordinarie riksting var i Umeå 
sommaren 2011, och 26-29 september i år 
är det dags igen, denna gång i Karlstad. Tid-
punkten för rikstinget har alltså skjutits fram, 
och antalet dagar har också förlängts från tre 
till fyra. På dagordningen för rikstinget står 
några propositioner från partistyrelsen, bl.a. 
om familjepolitik, liksom en stor mängd 
motioner från medlemmar över hela landet. 
Östgötadistriktets rikstingsdelegation samlas 
för ombudsträff torsdag 19 september för att 
förbereda distriktets ställningstaganden.

Ideologidag 12 oktober
Andra helgen i oktober är det dags för årets 
upplaga av den traditionsenliga ideologidagen. 
Efter att de senaste åren ha haft temana Äldres 
kompetens – till vad? (2012), Främlings-
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Kalendarium
för hela distriktet

söndag 30 juni 
kristdemokraternas dag under politikerveckan i 
almedalen, Visby. göran Hägglund talar kl 19.00

tisdag 2 juli kl 15.00
kulturseminarium med studiebesök på furulid, 
Motala. för mer info, hör av dig till Per Larsson, 
per.larsson@kristdemokraterna.se eller telefon 
070288 21 34.

torsdag 22 augusti kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

söndag 25 augusti kl 14.00
kulturseminarium i Åtvidaberg med fotbollstema. 
för info, kontakta Per Larsson, per.larsson@
kristdemokraterna.se eller 070288 21 34.

onsdag 28 augusti kl 18.30
träff med distriktets kommunpolitiska råd för 
gruppledare och politiska sekreterare.

torsdag 29 augusti-Fredag 30 augusti 
kristdemokraternas landstingsgrupper i öster
götlands, Jönköpings, kalmar, kronobergs och 
Blekinge län har femlänsträff i östergötland.

söndag 15 september 
kyrkoval  läs mer i text här intill.

torsdag 19 september kl 18.00
rikstingsträff för östgötadelegationen inför 
rikstinget i karlstad. Läs mer här intill.

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

torsdag 10 oktober kl 18.30
träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

Lördag 12 oktober kl 09.00
ideologidag med tema Barn och unga. Läs mer 
i text här intill.

torsdag 17 oktober kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

torsdag 24 oktober 
Utbildningsdag i stockholm för alla anställda i 
kristdemokraterna.

Fredag 25 oktober 
Partifullmäktige i stockholm .

Lördag 16 november kl 12.00
regional kommun och landstingsdag med höst
stämma och höstfest. Läs mer här intill!

fientlighet (2011), Miljö (2009), Demokrati 
(2008) och Hälso- och sjukvård (2007) är 
årets tema satt till Barn och unga. Med tanke 
på Kristdemokraternas fokus på barns och 
ungas uppväxtvillkor är det förstås ett mycket 
aktuellt och passande tema. Ideologidagen 
kommer i år att avhållas på Kristdemokraternas 
distriktskansli i Linköping lördag 12 oktober kl 
09.00-13.00. Mer information och detaljerat 
program kommer i början av hösten.

Rösta i kyrkovalet 15 september
När vi befinner oss mitt i året innan valår, är 
som bl.a. märks i detta nummer av Östergyl-
len, mycket fokus på de två stora valdagarna 
2014. Men redan i år, närmare bestämt söndag 
15 september, genomförs ett val som en stor 
majoritet av svenskarna är röstberättigade i – 
kyrkovalet. Kristdemokraterna ställer sedan 
några val tillbaka inte upp i kyrkovalet. Men 
för den som vill rösta på en kristdemokratisk 
kandidat finns goda möjligheter att lägga sin 
röst på nomineringsgruppen Kristdemokrater 
i Svenska kyrkan som går fram med devisen En 
levande kyrka! Nomineringsgruppen ställer i 
Östergötland upp i det nationella kyrkomötes-
valet, i valet till stiftsfullmäktige i Linköpings 
Stift samt i det lokala kyrkofullmäktigevalet 
i Linköping. Har du några frågor kring kyr-
kovalet, hör gärna av dig till Per Larsson, tfn 
0702-88 21 34 eller per.larsson@kristdemo-
kraterna.se

Regional kommun- och landstingsdag
Lördag 16 november kl 12.00 är det åter dags 
för regional kommun- och landstingsdag 
med höststämma och höstfest. Som vanligt 
bjuds intressanta föredrag, god förplägnad, 
underhållning och trevlig gemenskap med 
kristdemokrater från hela länet. Under höst-
stämmodelen blir det dessutom mer spännande 
än vanligt, då beslut om valsedlar till landsting 
och riksdag ska klubbas! Boka in redan nu!

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från utbildningsserie

Utbildningsserie om valfrågor blev succé
som du kunde läsa om i föregående nummer 
av Östergyllen blev det en lyckad inledning 
på vårens utbildningserie ”valfrågor 2014” i 
januari. även de två följande tillfällena, 2 mars 
och 13 april, bjöd på intressanta föredrag och 
nya infallsvinklar för de förtroendevalda krist-
demokrater som deltog! 

Tanken med utbildningsserien har varit att 
lyfta fram tre ämnen vid varje tillfälle, där 
externa medverkande bjudits in för att belysa 
ett särskilt område. Varje medverkande har 
uppmanats att både lyfta problem, möjligheter 
occh önskningar m.m. inom sitt område, som 
deltagarna i utbildningsserien kan ha som in-
spiration och bakgrund när man senare under 
året arbetar med olika handlingsprogram inför 
valåret 2014. 

vId andra tILLFäLLet 2 mars gjorde sig Kristde-
mokraternas huvudfokus, barns och ungas 
uppväxktvillkor tydligt påmint. Först ut genom 
förskolechef Pia Strömqvist vid fristående 
förskolan Himlaliv i Linköpnig, som berät-
tade om sin förskolas verksamhet och talade 
allmänt om valfrihet i barnomsorgen. Därefter 
ställdes frågan ”Hur mår dagens studenter” och 
studentpastor Staffan Johansson, Linköpings 
Universitet, gav flera svar. I dagens sista pass 
lyfte professor Kjell O. Lejon, Linköpings 
Universitet, fram välfärdssamhällets grund 
och dess gränser.

Seriens tredje och sista tillfälle bjöd inled-
ningsvis svar på frågan ”Kan civilsamhället få 
ökad betydelse?” från studieförbundet Sensus 
regionchef Cecilia Halldner. Därefter tog 
konstnären Emelie Ånskog emd deltagarna i 
det spännande passet ”Betraktaren som med-
skapare”. Slutligen följde ett aktuellt och 
angeläget tema, migrationspolitiken, som på 
ett tankeväckande  sätt presenterades av Sara 
Furingsten och Stina Hägglund från det eku-
meniska nätverket för papperslösa.

Per Larsson

Pia strömqvist, staffan Johansson, emelie 
Ånskog och stina Hägglund bidrog till att göra 
utbildningsserien 2014 till en succé!



Upplev Ungern
27/6-6/7 – 2013

Fantastiska Kroatien
17-27/7 – 2013

Normandie, Paris o Moseldalen
2-11/8 – 2013

Njut i vackra Toscana
12-20/10 – 2013

Julmarknad i Lübeck
29/11-1/12 – 2013

Julmarknad i Kiel
6-8/12 – 2013

Väkommen med på våra resor!

Janne o Carola Bark
0122-50119 • www.barksbuss.se

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
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Rapport
från utbildningsserie

Vårstämma fick besök av Alf Svensson

Lördag 16 mars samlades kristdemokraterna 
i Östergötland till vårstämma i riddarsalen 
i kommunhuset i Ödeshög. utöver stämmo-
förhandlingar bjöds på anförande av förre 
partiledaren och europaparlamentariker alf 
svensson, sång av Ödeshögstjejer, god mat 
och trevlig gemenskap!

Var ska kristdemokrater samlas till ordinarie 
distriktsstämma om inte i Ödeshög, där partiet 
fick dryt 30 procent av rösterna i kommunvalet 
2010. Så tänkte distriktsordförande, som också 
råkar vara kommunstyrelsens ordförande, och 
lyckades därmed också locka över en talare 
från grannkommunen, självaste Alf Svensson. 
Att ha Kristdemokraternas nuvarande europa-
parlamentariker som huvudtalare var väldigt 
passande med tanke på att provval till Euro-
paparlamentsvalet nästa år, skulle genomföras 
under stämman (Läs mer om det på sidan 6).

Innan Alf Svensson äntrade talarstolan 
inleddes huvudanledningen till arrangemanget 
i Ödeshög, stämmoförhandlingarna. Den 
ordinarie distriktsstämman, eller vårstäm-
man, är årsmöte för östgötadistriktet och 

sedvanliga årsmötesärenden stod därmed på 
dagordningen. Verksamhetsberättelse, bokslut 
och val av styrelse och ombud till sommarens 
riksting, hörde till dessa. Som ny andre vice 
ordförande i distriktsstyrelsen valdes Andreas 
Ardenfors från Linköping, som redan under 
det gångna verksamhetsåret varit ledamot i 
verkställande utskottet.

Med tanke på sommarens riksting be-
handlades också en rad östgötska motioner 
till rikstinget. Debattens vågor gick höga och 
förhandlingarna fick fortsätta även efter att Alf 
Svensson åkt hem och ostkakan ätits upp... 
Mest debatt vållade motion om att utreda 
svenskt medlemsskap i NATO, som dock till 
slut efter omröstning fick stämmans bifall.

Per Larsson

Vid vårstämman i ödeshög 
talade alf svensson och 
tackades med äpplen! Här 
tillsammans med distrikts
styrelsens presidium 
andreas ardenfors, Martina 
axene och Magnus oscars
son.
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en ödeshögsk tjejtrio för
gyllde stämman med sång.



11

FO
TO

: P
ER

 L
AR

SS
O

N

Rapport
från nätverksträff

Kristdemokraternas socialpolitiska nätverk 
besökte Linköpings Stadsmission

som den flitige läsaren av Östergyllen känner 
till, har kristdemokraterna i Östergötland några 
sakpolitiska nätverk som samlar förtroendevala 
i nämnder, styrelser, utskott, beredningar m.m. 
i länets kommuner, landstinget och regionför-
bundet,  och andra intresserade kristdemokra-
ter, till innehållsrika nätverksträffar inom res-
pektive område. kultur, polis- och rättsväsende 
och socialpolitik är de nätverk som varit mest 
aktiva de senaste åren. det socialpolitiska nät-
verket gjorde vid sin senaste träff ett intressant 
studiebesök på stadsmissionens samtalsmot-
tagning i Linköping.

Linköpings Stadsmisson har sedan starten 
1972 växt till en omfattande verksamhet inom 
flera olika områden, med den gemensamma 
nämnaren att hjälpa och stödja människor i 
utsatta situationer.

Kristdemokraternas socialpolitiska nätverk 
har vid en tidigare träff för några år sedan haft 
stadsmissionens direktor, Lars Linebäck, som 
gäst på Kristdemokraternas distriktskansli, 
men nu var det alltså de förtroendevaldas tur 

att bege sig till en av de många verksamheter 
som bedrivs.

samtaLsmottagnIgnen är BeLägen i huset Ådala 
nära Tinnerbäckens utlopp i Stångån, och är 
trots sitt centrala läge omgärdat av många stora 
träd i parkmiljö, vilket bidrar till att skapa 
bra förutsättningar för lyckosamma samtal. 
Utsikten från samtalsrummen eller varför inte 
en kortare promenad ut, kan vara en underlät-
tande faktor.

Medarbetarna på samtalsmottagningen 
berättade utöver sin verksamhet också över-
siktligt om övrig verksamhet inom stadsmis-
sionen. Det som återkom som ett tema vid flera 
tillfällen, är barns behov av att få anknytning 
till sin föräldrar, och hur många av dagens 
samhällstrender motverkar det. Vikten av tt ge 
föräldrar möjlighet till mer tid för sina barn, 
var något både gäster och värdar vid besöket 
kunde enas om!

Per Larsson

Brochyrer 
om några 
av de 
verksam
heter sam
talsmot
tagningen 
bedriver.
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Rapport
från Östsamgruppens gruppmöte

Östsamgruppen besökte trafikledningen
I Östergötland finns ett vitt förgrenat utbud 
av regional och lokal kollektivtrafik i form av 
pendeltåg, expressbussar, landsbygsbussar, 
stadsbussar, spårvagnar m.m. allt övervvakas 
och dirigeras från Östgötatrafikens trafikled-
ning på Linköpings resecentrum. kristdemo-
kraternas partigrupp i regionförbundet Östsam 
föralde sitt gruppmöte i maj till trafikledningen 
och fick ett mycket intressant och spännande 
studiebesök!

Bakom en anonym grön bakdörr på Linkö-
pings Resecentrum väntar en oehört viktig 
samhällsfunktion för hela Östergötland. Här 
finns kommunikationscentralen för all kollek-
tivtrafik i Östergötland. En av trafikledningens 
medarbetare är Petra Hellsing, som också råkar 
vara fötroendevald kristdemokrat i Linköpings 
kommun och i Kristdemokraternas lokalavdel-
ning i Linköping, tog emot Kristdemokrater-
nas Östsamgrupp för ett studiebesök 30 maj.

tILLsammans med sIna koLLegor på trafikled-
ningen har Petra kontakt med chaufförer och 
resenärer, men också olika trafikentreprenörer, 

polis och media.
När något händer i trafiken; olyckor, 

besvärliga väderförhållanden m.m., och bus-
sar, spårvagnar och pendeltåg blir försenade, 
kopplas trafikledningen in för att informera 
resenärer och försöka ordna så att exempelvis 
bussar kan invänta försenade resenärer vid 
byten.

heLa tIden händer det också att resenärer glöm-
mer olika ägodelar på bussar, spårvagnar och 
tåg. När något riktigt värdefullt, som t.ex. en 
plånbok, glöms, kan trafikledningen rycka 
in i spårandet av ägodelen. När brottslingar, 
t.ex. butiksrånare försöker nyttja kollektiv-
trafiken som flyktmedel, kan det hända att 
Petra och hennes kollegor plötsligt befinner 
sig mitt i en rånarjakt! När Östsamgruppen 
efter besöket avhöll sitt ordinarie gruppmöte 
i trafikledningens fikarum, kunde konstateras 
att seneftermiddagens besök varit både intres-
sant, spännande och lärorikt!

Per Larsson

Petra Hellsing berättar för Lars eklund, evaBritt sjöberg, 
sven Brus, Lena käcker Johansson och nilsingvar graan 
från kristdemokraternas östsamgrupp.
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de senaste månaderna har jag ägnat mig åt – av 
och till – att läsa om beredskapstider i västra Värm-
land; den tid efter den 9 april 1940 då Tyskland 
anföll Danmark och Norge. Statsminister Per 
Albin Hansson lugnade Sverige och ”hotade” 
Tyskland med uttalandet: ”Vår beredskap är god!”  
I själva verket fanns inget planerat försvar mot 
Norska gränsen, inte ens någon militär trupp i 
närområdet. En ”vit” lögn, alltså! På några få dagar 
förvandlades ”landets lugna vrå” till en kokande 
häxkittel. Krigets spöke drabbade alla. Många 
trodde att Tysklands krig skulle rinna ut i sanden, 
men inget blev sig likt under några år framåt i den 
Värmländska idyllen.

Från Kristdemokraterna i Östergötland 
lägger vi i år en motion till Rikstinget i slutet 
av september, där vi yrkar att partistyrelsen tar 
initiativ till partiöverläggningar om medlemskap i 
försvarsalliansen NATO. Finns det verkligen motiv 
för en så, till synes, drastisk åtgärd. Inte skall väl 
vi tänka så krigiskt, tänker någon. Det finns väl 
inget hot mot oss, tänker någon annan. Samtidigt 
kommer vi ihåg överbefälhavarens uttalande från 
början av året, att vår försvarsförmåga mot en 
angripare, på ett begränsat område, motsvarar en 
till två veckor. Omkring påsken genomförde ryska 
flygstridskrafter anfallsövningar, som av somliga 
tolkades som om de var riktade mot svenska mål. 
Någon svensk incidentberedskap fanns inte till-
gänglig vid detta tillfälle, utan danska stridsplan 
gick upp från Baltikum för att bevaka ryssarnas 
förehavanden. Vi har avskaffat värnplikten i vårt 
land och försvarsanslagen är ständigt under debatt. 
Om vår statsminister, i dag, skulle hävda att vår 
beredskap är god skulle nog de flesta anse att det 
vore en ”ren” lögn!

nato (north atLantIc treaty organIzatIon) är en 
allians bestående av 28 suveräna stater. Sverige 
är  inte med som medlem i denna allians. Sverige 
gick dock med i NATO:s Partnerskap för Fred 
1994 och har sedan dess varit en aktiv medlem. 
Genom detta medlemskap har Sverige förstärkt 
sina möjligheter och samarbeten, vilket har varit 
nödvändigt för att kunna delta i FN – beslutade 
internationella fredsoperationer.

Sverige har deltagit i operationer i Afghanistan 
(ISAF) sedan 2003 med drygt 400 soldater. Vi del-
tog med soldater under krisen i forna Jugoslavien 

och med åtta JAS-plan över Libyen 2011. Vi har 
också ett delat ansvar för  tre C-17 plantransport-
plan, av Hercules typ, stationerade i Ungern. Vi har 
kompatibla vapensystem med länder inom NATO 
och samövar regelbundet med personal från andra 
medlemsländer. Inom ramen för Nordiskt För-
svarssamarbete har svenska regeringen uttryckt sig 
positivt över att samarbeta med Finland och Norge 
för att ta ansvar för flygövervakning i fredstid av 
Island. Går överenskommelsen i lås kommer detta 
att ske under 2014.

natos: generaLsekreterare Anders Fogh Rasmus-
sen sa vid Folk och Försvar Konferensen i Sälen 
den 14 Januari 2013, bl a:

”Vi har nu en verklig möjlighet att göra vårt 
(fredssträvande) samarbete ännu starkare. Att bli 
ännu bättre på att  låta våra gemensamma värde-
ringar slå igenom i praktiken. Och låta vårt stöd 
och bidrag till  FN bli ännu starkare och mera 
effektivt. Detta är det gyllene tillfället – att fånga 
tillsammans. Med ert stöd är jag säker på att vi 
kommer att lyckas!”

Från den 9 april till den 15 april 1940 lyckades 
värmlänningarna organisera, i huvudsak under 
bar himmel, beredskapspersonal som var klara för 
avmarsch på leriga vägar mot Norska gränsen. Det 
sägs att en gammal kvinna vid vägkanten utbrast: 
”Gud ske lov, nu kommer Värmlands regemente. 
Nu törs man gå och lägga sig!”

Att reorganisera ett försvar i våra dagar gör 
man inte på 6 dagar. Det är en oerhört komplicerad 
politisk process med omfattande omvärldsbevak-
ning och samarbete över nationsgränserna. Sverige 
är beroende av andra länder på de flesta områden. 
Försvarsområdet är inget undantag. Att veta att vi 
har ett fungerande försvar och hjälpsamma grannar 
är en trygghet som får oss att sova gott om nätterna. 
Därför behöver vår riksdag och regering diskutera 
alternativ till vårt begränsade försvar. Medlem-
skap i försvarsalliansen 
NATO kan vara ett bra 
alternativ!

Rapport
från Regionförbundet Östsam Sveriges beredskap är god ….eller?

Lars ekLund
grUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr ocH kreatiVitet



Rapport
från Riksdagen

mitt politiska arbete präglas nu av att lyfta fram 
skolfrågorna – det är uppmuntrande då dessa 
frågor ligger mig varmt om hjärtat och frågor 
jag under lång tid drivit inom partiet. Kristde-
mokraterna bedriver just nu en skolkampanj. 
Skolan är viktig och unga människors upp-
växtvillkor går inte att övervärderas för deras 
framtida liv.

Vi lever i ett kunskapsintensivt samhälle, 
och morgondagen kommer förmodligen att 
ställa ännu högre krav på dagens barn och 
ungdomar gällande kunnande. Det är krav 
som våra barn och tonåringar känner av. Den 
psykiska ohälsan ökar bland unga och många 
känner sig stressade över livets komplexa tillvaro 
och inte minst över skolans många olika krav.

Jag får uppfattningen att när vi lyfter skol-
frågor menar vi ofta grundskola, så även inom 
mitt eget parti. För mig är skolgången viktig 
ända upp till gymnasiet. Just därför att dagens 
samhälle ställer sådana krav att gymnasiestudier 
sedan länge knappast kan räknas som allgenom 
frivillig. Det är viktigt att stundtals tänka lite 
extra mycket på våra gymnasister, det är under 
den åldern som mycket av identiteten byggs 
upp, den enskilde eleven prövar vilken stråk 
som är framkomlig som alternativ livsväg. 
Tyvärr upplever många gymnasielever att de 
inte uppmärksammas tillräckligt, åtminstone 
inte deras behov.

jag menar att vI krIstdemokrater måste satsa på 
våra unga också när de är i åldern av ständigt 
ifrågasättande och då de utmanar oss andra 
med invanda normer och värderingar. Även 
när de agerar lite provokativt, eller kanske 
extra mycket just då, ska de älskas, förstås och 
respekteras. Jag anser att vi kristdemokrater har 
mycket i att bidra med i respekt och omtanke 
för dessa unga. Det handlar enligt mig om att 
ha ett varmt hjärta, fast hand och om att visa 
respekt.

Vi har i dag en ökad ungdomsarbetslös-
het. Är någon förvånad över det? När vi vet 
att 40 procent går vidare till universitet och 
högskola, men var går resten? Vad finns deras 

plats i samhället? Vad hjälper det om vi lägger 
ned mycket energi på grundskolan om de unga 
faller bort under gymnasietiden? Det måste 
till mer nytänkande för att få bukt med alla de 
elever som faller mellan stolarna, även efter våra 
genomgripande reformer på gymnasienivå. Det 
är en av våra större utmaningar att komma till 
rätta med den mängd avhopp från gymnasiet 
som varit en ihållande trend och de som segar 
igenom gymnasieutbildningen utan att sedan 
vilja vare sig söka arbete eller fortsatt utbild-
ning. Då hjälper inte tvång i form av skolplikt. 
Istället tror jag att vi tagit steg i rätt riktning, 
med olika typer av gymnasieutbildningar som 
vänder sig till olika typer av elever. Mångfalden 
av olika begåvningar och talanger fångar vi upp 
på ett bättre sätt nu än tidigare. Vi behöver dock 
fortsatt jobba aktivt och intensivt med att hitta 
nya vägar och tänka kreativt för att fånga upp 
alla elever på gymnasienivå.

Inte en enda Procent av våra ungdomar ska få 
hamna i ett tillstånd där inget finns för dem. 
Det vill vi kristdemokrater säkra. Men man 
måste inte ha en högskoleutbildning för att 
utföra meningsfulla arbeten, vi måste hitta nya 
vägar för studietrötta elever att nå menings-
fyllda vardagar. Den som inte är motiverad att 
studera i tonåren kanske blir det något senare, 
och de som inte är teoretiker kan med rätt 
metoder ledas in till yrkesförberedande studier 
– allt inom sin tid. Det viktiga är vi har fokus 
på barn och unga uppväxtvillkor.

Det har vi i vårt parti – bra! Alla ska mötas 
med respekt oavsett begåvning eller studieresul-
tat så finns en plats för de unga i vårt samhälle. 
Låt oss utveckla det som behövs, ge svar på 
frågor som ännu 
inte ställts och 
bygga ett sam-
hälle där ingen 
hamnar efter.

yvonne andersson 
riksDagsLeDaMot
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Rapport
från Landstinget

Stabil värdegrund som behövs
aLLtsedan krIstdemokraterna äntrat den poli-
tiska scenen i Sverige har värdegrundsfrågorna 
innehaft en central plats. Människosynen som 
innebär att systemen skall anpassas efter män-
niskornas behov och inte tvärtom är själva 
grunden. Över huvud taget har frågan om ge-
mensam värdegrund också fått en framskjuten 
roll både i offentlig verksamhet och i privat.

Ett av de viktigaste områdena där Krist-
demokraterna har satt ett tydligt avtryck i 
hälso- och sjukvårdspolitiken är den etiska 
plattformen från utredningen ”Vårdens svåra 
val” som leddes av kristdemokraten Jerzy Ein-
horn. Den etiska plattformen består av de 
tre principerna; Människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen samt kost-
nadseffektivitetsprincipen, och har påverkat 
hur hälso- och sjukvårdslagen utformats och 
därmed inte bara vården i Östergötland utan 
hela den svenska sjukvården.

krIstdemokraterna har både regionalt och 
nationellt varit starkt pådrivande i arbetet att 
avskaffa långa köer till hälso- och sjukvården. 
De senaste åren har tillgänglighetsarbetet i 

Östergötland på ett effektivt sätt främjats 
av socialminister Göran Hägglunds (KD)  
”kömiljard”. Framgångsreceptet har varit att 
en enda miljard har fördelats till de landsting 
som förbättrat sin tillgänglighet, till skillnad 
från tidigare satsningar där åtskilliga miljarder 
satsats för att korta köer, men utan resultat. 
Åter igen har medborgarens trygghet varit 
utgångspunkt, att man ska få den vård man 
behöver när man behöver den.

att vI I sverIge de senaste dagarna via media fått 
kunskap om tumultartade kravaller visar att 
det är nödvändigt med värdeskapande samtal 
redan vid köksbordet. Respekten för allas ab-
soluta och lika människovärde behöver få en 
renässans tillsammans med att förvaltarskaps-
tankens fina utgångspunkt med förvaltande 
istället för förstörande aktiviteter har en given 
plats.

Ett politiskt alternativ som hyllar den gyl-
lene regeln tillsammans med förebilden om 
den barmhärtige samariten kan ingjuta den 
framtidstro som våra barn och unga behöver 
när de ser framtiden an.

LevI eckeskog
LanDstingsrÅD 

MeD ansVar för 
BeHoVsstyrning ocH 

grUPPLeDare
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Egna tankar
från en kristdemokrat

nyLIgen PuBLIcerades World Eco-
nomic Forum’s jämlikhetsrap-
port 2012. Där rankades 135 
länder utifrån olika jämställd-
hetskriterier. Island intar främsta 
position, följt av Finland, Norge 
och Sverige. Danmark placeras 
som sjua efter Irland och Nya 
Zeeland. Sist placeras Pakistan 
och Yemen.

Bland de sju främst rankade 
nationerna har sex kors på sina 
flaggor och står i protestantisk tra-
dition. Det är värt att understryka 
eftersom många i dagens debatt 
enbart sammankopplar välfärd 
med sekularisering. I historiskt 
perspektiv är sekulariseringen en 
relativ ny företeelse. Förklaringen 
till de nordiska välfärdstaternas 
frontposition är istället att finna i 
den kristna idétraditionen. Korsen 
på flaggorna är mer än symboliska, 
de röjer grunden för den positiva 
samhällsutvecklingen.

En orsak är den kristna ska-
pelsesynen, i vilken betonas att 
alla människor har ett värde och 
att alla har samma värde.  En an-
nan är tanken på etisk monoteism, 
att alla har tilldelats ett personligt 
ansvar inför Någon. En tredje är 
läran om den naturliga lagen, att 
vi alla har ett samvete, en grund-
läggande uppfattning om rätt och 
fel eller i vart fall att rätt och fel 
existerar. En fjärde orsak är den 
profetiska ådran, det vill säga en 

moralisk förpliktelse att protestera 
när man ser korruption och andra 
missbruk.  

Till detta kommer den i Nor-
den starka lutherska traditionen, 
som varit pådrivande i samhälls-
utvecklingen. Några exempel. 
Tanken på allas lika värde, grun-
den för jämställdhetstanken, 
förstärktes i Luthers lära om ”det 
allmänna prästadömet.” Den fick 
genomslag i svenska kyrkolag 
1686, där det fastställdes att alla 
landets medborgare skulle lära sig 
läsa, uttalat även gällde pigor och 
drängar, de som stod lägst på den 
sociala rankingskalan. Lagen var 
religiöst motiverad – alla skulle 
kunna läsa Guds Ord – men lade 
en utbildningsgrund nödvändig 
för en fungerande demokrati.  
Folket skulle kunna avgöra om 
prästen höll sig till Guds Ord. 
Därmed inkluderades tanken om 
att kritiskt träna sig att tolka och 

Kristendomen och välfärdsstaten
granska överhetens förkunnelse.

Luthers lära om kallelsen, 
vocatio, betonar att alla har en 
uppgift som är viktig för helheten, 
för familjen och samhället. Våra 
talanger skall brukas med riktning 
mot medmänniskans och samhäl-
lets bästa, inte av egoism. Här 
lades en grund till arbetslinjen, 
vikten av att alla har ett arbete; 
allas talanger skall brukas i det 
goda samhällsbygget, samtidigt 
som de som har rättmätiga hinder 
skall få den hjälp och det stöd de 
behöver. Alla är lika värda, oavsett 
prestationsförmåga.

Till detta kommer Luthers 
lära om familjen som en bas i 
samhällsbygget, en tanke som 
blev ett frö till idén om samhäl-
let som familj och uppfostrare, 
vilken tog sig politiskt uttryck i 
folkhemstanken.  

Till sist måste nämnas den 
protestantiska arbetsetiken, som 
enligt Max Weber lade grunden 
till kapitalismen, till investerings- 
och tillväxtvilja (jfr. Jesu liknelse 
om talenterna). 

Den kristna idétraditionen 
har på en rad sätt skapat grunden 
för de nordiska välfärdssamhälle-
na. Det finns skäl till varför World 
Economic Forum’s jämlikhetsrap-
port har de nordiska länderna i 
topposition. Korsen på flaggorna 
är mer avslöjande är många anar.

kjeLL o. Lejon


