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Ledare
från distriktsordföranden

Så har arbetet kommit igång igen för många av oss efter det fantastiska sommar-
väder vi haft. Jag och familjen har tillbringat tre veckor i Israel, det var verkligen 
härligt och spännande att åka runt landet i vår hyrda bil. Någon vecka innan 
vi åkte fick jag förmånen att vara i Visby och Almedalsveckan. Vi var flera 
från kristdemokraterna i Östergötland som var där, framför allt första delen 
av veckan. Det är verkligen speciellt ochannorlunda, här blandas mängder av 
människor med olika seminarier och de olika partidagarna avlöser varandra 
med utspel från partiledarna och sist men absolut inte minst den enorma 
media bevakningen som slagit alla rekord. De finns överallt och det intervjuas 
och analyseras från morgon till kväll. Vår partiledare Göran Hägglund var den 
förste att tala. Det var en varm och fin kväll och väldigt mycket folk kom och 
lyssnade. De fick höra Göran hålla tycker jag, ett av de bästa tal som han har 
hållit. Det kändes väldigt positivt. 

Jag fick även höra några av de andra partiledarna, man kunde riktigt känna en 
susning av nästa års valrörelse. Jag kan bara föreställa mig vilken tuff match 

det kommer att bli mellan våra allians partier och de röd 
gröna partierna och SD som lovar allt. Jimmy Åkes-
son, partiledare SD, sa i sitt tal att han inte tycker 
att Kristdemokraterna behövs längre, men jag kan 
garantera att efter att ha hört hans tal så förstod jag 
att vi behövs mer än någonsin förr i Sveriges riksdag, 
landsting och kommuner och vi behöver bli starkare 

och få mer inflytande.
Våra värderingar, som är byggda på 

kristen etik, och vår syn på människo-
värdet kommer att vara viktigt att lyfta 
fram, det är det som skiljer oss Krist-
demokrater från andra partier. Har 
du funderat och har möjlighet att 
vara med nästa år tveka inte följ med 
oss nästa år till några spännande och 
intressanta dagar i Visby.

magnuS oScarSSon
DistriktsorDföranDe

Intressanta dagar i Visby
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13 Aktuellt från Östsam

Valstrategi med distriktsstyrelsen

Rösta för personval!

8 Lyckad femlänskonferens

Rösta i kyrkovalet!

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

14 Aktuellt från riksdagen

Rösta för personval!
När kyrkoval hölls senast för fyra år sedan 
deltog endast elva procent av Svenska kyrkans 
medlemmar i valet. Många frågar sig om ett val 
som i många stycken liknar valen till riksdag, 
landsting och kommun, hör hemma i kyrkan. 
Att välja förtroendevalda som ska axla ansvaret att 
styra sin lokala församling, representera det lokala 
sammanhanget på en regional och nationell nivå, 
är emellertid något som i högsta grad sker inom 
kyrkans värld - i Sverige i synnerhet i många frikyr-
koförsamlingar. Skillnaden mellan Svenska kyrkan 
och de flesta andra kyrkliga samfund i Sverige är 
att den tidigare statskyrkan till största delen endast 
erbjuder medlemmarna att rösta på kandidater 
på olika nomineringsgruppers listor. I de andra 
samfunden väljer man personer direkt. Personer 
som är engagerade och intresserade av försam-
lingsarbetet. Detta borde kunna bli möjligt även 
i Svenska kyrkan. Att införa renodlade personval 
är något av en paradfråga för nominerinsgruppen 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Håller du med? 
Ge dem då din röst i kyrkovalet 15 september!

Per LarSSon reDaktör15 Aktuellt från landstinget

10 Ny studiecirkel i höst

12 Besök på McDonald’s

11 Nya steg i samarbetet med CDU

6 Aktuellt i distriktet

16 Egna tankar
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Rapport
från distriktsstyrelsen

Höstupptakt med valstrategi för 2014
efter välbehövlig sommarvila drog 
distriktets verksamhet i gång på allvar 
22 augusti. eftermiddagen och kvällen 
innehöll både valstrategisamtal mellan 
distriktsledningen och riksorganisa-
tionen och höstupptakt för distrikts-
styrelsen med fokus på strategi och 
kommunikation. 

Under slutet av våren och början av 
hösten har partisekreterare Acko Ankar-
berg Johansson och riksorganisationens 
administrative chef Robert Lisborg tur-
nerat runt till Kristdemokraterans dryga 
tjugo distriktsledningar för att tala stra-
tegi inför valåret 2014. Torsdag 22 au-
gusti stod Östergötland på tur. Distrikts-
styrelsens verkställande utskott träffade 
de båda riksrepresentanterna och fick ta 
del av tankar kring kampanjplanering, 
en spännande väljarundersökning och 
diskutera ekonomi och organisation. 
2014 har ju utnämnts till ”Supervalår” 
med tanke på Europaparlamentsvalet 
25 maj och valen till riksdag, landsting  
och kommun 14 september. Det finns 
onekligen mycket att planera inför... 

Senare På kväLLen samlades distrikts-
styrelesn för första gången under hös-
ten. Utöver sedvanlig ärendelista för 
sammanträdet inleddes kvällen med 
höstupptakt. Inbjuden gäst var Ola 
Mårtensson, handläggarchef och biträ-
dande verksamhetschef för Kristdemo-
kraternas riksorganisation. Ola har tills 
nyligen varit ledarskribent på Västerviks-
Tidningen, vilket givit honom många 
erfarenheter, som han bl.a. kunde dela 
med sig av i sitt anförande under kvällen. 
Utöver att lyfta upp viktiga aspekter av 
Kristdemokraterans sedan tidigare an-

ola Mårtensson, handläggarchef och biträdande verksamhetschef 
för kristdemokraternas riksorganisation, gästade distriktsstyrelsens 
sammanträde 22 augusti och talade om strategi och kommunikation.

Partisekreterare acko ankarberg Johansson och riksorganisa
tionens administrative chef robert Lisborg sammanträffade 22 
augusti med distriktsstyrelsens verkställande utskott för viktiga 
strategisamtal.

tagna strategi inför 2014, kunde Ola ge olika 
tips och synpunkter inför mediala ageranden 
och kontakter med medier, vad gäller debatt-
artiklar, insändare, pressmeddelanden m.m.

Eftermiddagen och kvällen på distrikts-
kansliet blev något av ett startskott för höstens 
och den kommande vårens intensiva förbe-
redelsearbete för kristdemokratiska valfram-
gångar i de fyra valen 2014!

Per LarSSon



Stift: Vedbo-Ydre-Folkungabygden
1 Irene Oskarsson, riksdagsledamot, Aneby
2 Nils-Gunnar Karlson, kantor, Eksjö
3 Linda Masman, undersköterska, Österbymo
4 Doris Andersson, kanslist, Asby
5 Christer Petré, direktor, Linköping
6 Johan Samuelsson, företagare, Aneby

Kyrkomötet 
1 Irene Oskarsson, riksdagsledamot, Aneby
2 Per Larsson, politisk sekreterare, Linköping
3 Malin Hansson, agronom, Norrköping
4 Nils-Gunnar Karlson, kantor, Eksjö
5 Anita Hedman, pensionär, Ledberg
6 Anders Andersson, riksdagsledamot, Järnforsen
7 Petra Hellsing, trafikledare, Linköping
8 Lars-Ove Pettersson Stening, informationssekr, Nkpg
9 Lars Eklund, kulturpolitiker, Askeby
10 Ingvar Åhs, metallarbetare, Rydsnäs
11 Kurt Hedman, pensionär, Ledberg
12 Julia Sköld, studerande, Norrköping
13 Ingvar Hansson, lantbrukare, Norrköping

Kyrkofullmäktige: Linköping
1 Per Larsson, politisk sekreterare, Linköping
2 Ingegerd Widmark, fil mag, Linköping
3 Magnus Landberg, civilingenjör, Linköping
4 Petra Hellsing, trafikledare, Linköping
5 Solveig Danielson, barnmorska, Linköping
6 Jan Widmark, ingenjör, Linköping
7 Gabriella Isaksson Engström, diakon, Linköping

Stift: Stångå-Söderköping
1 Tommy Sennehed, patienttransportör, Östra Skrukeby
2 Yvonne Svalin, kanslist, Ledberg
3 Lars Eklund, kulturpolitiker, Askeby
4 Anita Hedman, pensionär, Ledberg
5 Karin Svensson Nygren, bankdirektör, Askeby
6 Kurt Hedman, pensionär, Ledberg

Stift: Norrköping
1 Lars-Ove Pettersson Stening, informationssekr, Nkpg
2 Malin Hansson, agronom, Norrköping
3 Gunilla Axén, gymnasielärare, Norrköping
4 Jannikke Johansson, barnskötare, Norrköping
5 Ebbe Ericsson, f.d. förvaltningschef, Norrköping
6 Julia Sköld, studerande, Norrköping
7 Ingvar Hansson, lantbrukare, Norrköping
8 Karin Sköld, Norrköping
9 Hans Johansson, Norrköping
10 Christer Petré, direktor, Linköping
11 Ann-Louise Prytz, ekonom, Norrköping

Stiftsfullmäktige: Domprosteriet
1 Christer Petré, direktor, Linköping
2 Per Larsson, politisk sekreterare, Linköping
3 Ingegerd Widmark, fil mag, Linköping
4 Petra Hellsing, trafikledare, Linköping
5 Magnus Landberg, civilingenjör, Linköping
6 Solveig Danielson, barnmorska, Linköping
7 Magnus Engström, lärare, Linköping
8 Jan Widmark, ingenjör, Linköping
9 Gabriella Isaksson Engström, diakon, Linköping

Stift: Motala-Bergslag
1 Marie Gyllenhammar, församlingspedagog, Borensberg
2 Christer Petré, direktor, Linköping
3 Ebbe Ericsson, f.d. förvaltningschef, Norrköping
4 Jannikke Johansson, barnskötare, Norrköping
5 Per Larsson, politisk sekreterare, Linköping

Rösta i kyrkovalet 15 september!

i Svenska kyrkan

En levande kyrka öppen för alla! Det är målet 
för oss Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Vi tror att 
vägen dit handlar om att ännu starkare betona att 
gudstjänsten är församlingens centrum och att kyr-
kans diakonala uppgift är av stor betydelse för hela 
vårt samhälle. Den kristna kyrkan bär på ett fantas-
tiskt budskap – att låta det vara i centrum är vår vik-
tigaste uppgift! Vi vill arbeta för att kyrkans medlem-
mar i framtiden ska få rösta direkt på personer och 
inte partier/nomineringsgrupper. Renodlade per-
sonval fungerar i andra samfund - och borde fungera 
även i Svenska kyrkan! Stöd oss att nå det målet!

Hela sidan är en annons från Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Våra valsedlar i kyrkovalet 2013
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Aktuellt
i Distriktet

Rikstingsträff inför riksting i Karlstad

Vi närmar oss nu med stormsteg Kristdemo-
kraterans riksting i Karlstad 26-29 september. 
Som brukligt är samlas Östgötadistriktets 
rikstingsdelegation för ombudsträff inför 
rikstinget, i år torsdag 19 september. Nytt för 
årets riksting är att förhandlingarna i plenum 
föregås av utskottsbehandling av samtliga mo-
tioner till rikstinget. Motionerna är inplacerade 
under sex utskottsområden. De ombud och 
ersättare som deltar i rikstinget har fördelat sig 
på de olika utskotten och kommer att kunna 
förhandla fram ett ställningstagande från 
utskottet, som kan komma att skilja sig från 
partistyrelsens förslag och eventuellt ha chans 
att vinna rikstingets gillande. På dagordningen 
för rikstinget står också en proposition från 
partistyrelsen med en rad förslag kring partiets 
övergripande fokus på barn och unga.

Besök i lokalavdelningar inför valåret
Under hösten kommer distriktets två anställda, 
ombudsman Liselotte Fager och informatör 
Per Larsson besöka flera av distriktets lokal-
avdelningar för att i samtal med ordförande, 
gruppledare, kassör m.fl. diskutera lokalav-
delningens planering inför det stundande 
supervalåret 2014, då kampanjorganisationen 
verkligen kommer att sättas på prov med val till 
Europaparlamentet 25 maj och val till riksdag, 
landsting och kommun 14 september. 

Nya steg i kontakterna med CDU
Som du kunde läsa om i föregående nummer 
av Östergyllen, har distriktsstyrelsen beslutat 
att återuppta kontakterna med Kristdemokra-
ternas systerparti i Tyskland, CDU. Intresset 
är fortsatt riktat mot förbundslandet Baden-
Württemberg, men på den lägre administrativa 
nivån Landkreis Rhein-Neckar och CDU 
Kreisverband Rhein-Neckar. Kontakterna har 
under sommaren tagit två steg framåt med 
sammanträffanden i såväl den tyska staden 

Bammental, som i Askeby utanför Linköping. 
Läs mer om detta på sidan 11. 

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), Främlingsfient-
lighet (2011), Miljö (2009), Demokrati (2008) 
och Hälso- och sjukvård (2007) är årets tema 
satt till Barn och unga. Med tanke på Kristde-
mokraternas fokus på barns och ungas upp-
växtvillkor 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 kom-
mer senare under september.

Utbildning i Navet och sociala medier
tisdag 12 november kl 18.30 sätter studie-
organisationen Framtidsbildarna åter fokus 
på Kristdemokraternas intranät Navet och 
använandet av sociala medier som Facebook 
och twitter inom politiken. Att aktivt använda 
intranätet Navet är smått oumbärligt för en 
kristdemokratisk politiker som vill hålla sig 
á jour med vad som händer och sker inom 
den kristdemokratiska rörelsen i Sverige och 
världen. Sociala medier har blivit ett viktigt 
sätt att nå ut till medlemmar, sympatisörer och 
väljare. Vill du vara med och förkovra dig inom 
dessa båda gebiet, anmäl dig till Per Larsson, 
tfn 0702-88 21 34 eller e-post per.larsson@
kristdemokraterna.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-
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Kalendarium
för hela distriktet

Söndag 15 september 
kyrkoval  läs mer på sidan 5.

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. Läs mer 
här intill.

torsdag 3 oktober kl 18.00
Landstingsgruppen har gruppmöte.

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.

torsdag 7 november kl 18.00
östsamgruppen har gruppmöte.

torsdag 7 november kl 19.00
start för höstens studiecirkel om demografi, 
familjepolitk och ekonomi. Läs mer här intill och 
på sidan 10.

tisdag 12 november kl 18.30
Utbildning i navet och sociala medier. Läs mer 
här intill!

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

torsdag 21 november kl 18.00
Landstingsgruppen har gruppmöte.

torsdag 28 november kl 18.30
träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

torsdag 12 december kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

stämmodelen blir det dessutom mer spännande 
än vanligt, då beslut om valsedlar till landsting 
och riksdag ska klubbas! Boka in redan nu!

Studiecirkel: Familjepolitik och ekonomi
Under november månad bjuder studieorga-
nisationen Framtidsbildarna i samarbete med 
studeiförbundet Sensus in till en intressant 
studiecirkel om demografi, familjepolitik och 
ekonomi. Fyra torsdagar med start torsdag 

7 november kl 19.00 träffas studiecirkeln på 
distriktskansliet för att fördjupa sig i och dis-
kutera aktuella och angelägna frågor för fram-
tiden. De båda linköpingskristdemokraterna 
Magnus Landberg och Magnus Engström leder 
studiecirkeln. Läs mer om bakgrund, innehåll 
och upplägg på sidan 10.

Annonsera i Östergyllen!
Som den flitige läsaren av Östergyllen har kun-
nat notera, har tidningen under en längre tid 
haft två trogna återkommande annonsörer  på 
sidan 9. Även mer tillfälliga annonseringar har 
skett. Oavsett om en annonsör väljer att fin-
nas med ett helt år eller i ett enstaka nummer, 
betyder det mycket för tidningens ekonomi. 
Distriktsstyrelsen tycker att Östergyllen är 
en viktig informationskanal till medlemmar, 
sympatisörer och andra intresserade. Skulle 
du vilja berätta om ditt företag till människor 
från länets alla kommuner genom en annons i 
Östergyllen? Hör av dig till distriktsordförande 
Magnus Oscarsson, tfn 0705-64 24 09 eller 
redaktör Per Larsson, tfn 0702-88 21 34. 

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport

från femlänskonferens

Givande femlänskonferens i Östergötland
Sedan många år tillbaka samlas årligen 
kristdemokraternas fem landstingsgrupper i 
östergötlands län, Jönköpings län, kalmar län, 
kronobergs län och kalmar län till femlänskon-
ferens. i år var det landstingsgruppen i öster-
götland som stod på tur att stå för värdskapet. 
resultatet blev två innehållsrika och givande 
dagar på Storgården i rimforsa.

Drygt trettio kristdemokratiska landstings-
politiker deltog totalt i femlänskonferensen, 

som inleddes med lunch torsdag 29 augusti. 
När själva konferensprogrammet sedan drog 
igång, var första gästtalare, efter att lands-
tingsråd och gruppledare Levi Eckeskog 
hälsat välkommen, Barbro Naroskyin, lands-
tingsdirektör för Landstinget i Östergötland. 
Med hjälp av en inledande filmvisning och 
efterföljande anförande, berättade Barbro om 
det östgötska landstingets många goda resul-
tat, omfattande byggprojekt för framtiden, det 
goda samarbetet inom sjukvårdsregionen och 
utmaningar för hälso- och sjukvården. 

konferenSen fortSatte sedan med ett intressant 
och angeläget pass om arbetet med cancerpro-
cesser, med anförande av Hans Starkhammar, 
chef för Regionalt Cancercentrum Sydost. 
Innan första dagens konferensdel avslutades 
följde ytterligare ett viktigt och högaktuellt 
område, patientsäkerhet, presenterat av lands-
tingsgruppen egen, Stefan Redéen, till vardags 

överläkare på kirurgkliniken och chef för 
Clinicum, som bl.a. arbetar med att ubilda 
vårdpersonal i syfte att förbättra patientsäker-
het och vårdkvalitet.

Femlänskonferensens andra dag bjöd på 
en aktuell information från socialdeparte-
ment och socialutskott av Anders Andersson, 
riksdagsledamot och ledamot i riksdagens 
socialutskott. Det avslutade passet gav tillfälle 
för varje landstingsgrupp att presentera sina 
förberedelser inför valet 2014. En samman-
taget mycked lyckad och givande konferens!

Per LarSSon

Barbro naroskyin, Hans starkhammar, stefan 
redéen och anders andersson medverkade.
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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

 

Boka redan nu in!
UTBILDNING I NaVEt
tisdag 12 november kl 18.30
på distriktskansliet, Gränden Duvan 2.

Ideologidag 2013
Lördag 12 oktober kl 09.00-13.00

Distriktskansliet, Linköping

Tema: Barn & Unga
Kostnad: 60 kr. 
Inkluderar kaffe, 
frukt, lunchbaguette 
och dryck.

Anmäl dig senast 
torsdag 10 oktober 
till Per Larsson, 
tfn 0702-88 21 34 
eller e-post till per.
larsson@kristde-
mokraterna.se

Välkommen!
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Aktuellt
på studiecirkelsfronten

Studiecirkel: Demografi, familjepolitik, ekonomi
tid för familjen - har vi råd med det?
Vi lever längre och har hälsan långt upp i åldrarna samtidigt 
som färre barn föds. Demografin håller på att förändras i 
grunden. Våra ungdomar börjar studera och kommer in 
på arbetsmarknaden senare. Allt färre arbetar och de ska 
försörja allt flera. Sammantaget inneb  är detta att skat-
tebasen kommer att minska och detta riskerar välfärden. 
Vi följer noggrant hur den ekonomiska konjunkturen 
utvecklas. Även små konjunkturrörelser får stora effekter 
för hushåll och företag. Konjunkturen styr hur välfärden 
i samhället kan utvecklas. Men den rådande demografiska 
utvecklingen kommer att påverka välfärden långt mer 
än vad hög- och lågkonjunkturer gör. Möjligheterna att 
vidmakthålla eller öka standarden i vår välfärd minskar 
med den demografiska utvecklingen som vi befinner oss i. 

Vilka strategier ska vi välja för att bibehålla vår höga 
välfärd. Att höja skatten är inte en framkomlig väg. Kan 
vi öka antalet produktiva år i arbetslivet? Kan vi öka ef-
fektiviteten i offentliga sektorn? Eller öka arbetskraftsin-
vandringen? Eller ska vi prioritera an dra alternativa vägar 
framför bibehållen eller ökad välfärd? Finns det viktigare 
värden i livet än att sikta mot högre materiell välfärd? 
Flera partier önskar att småbarnsföräldrar ska komma ut 
så snabbt som möjligt och arbeta heltid efter föräldraledig-
heten för att skatteintäkterna och antalet arbetade år ska 
maximeras. Vårt parti menar med fog att det är viktigt att 
småbarnsföräldrar kan välja att vara hemma längre perioder 
med barnen när de är små. Stabila och trygga familjer och 
relationer är en hörnsten i ett fungerande samhällsbygge.

Vi kristdemokrater vill erbjuda mer valfrihet och 
mer tid för barnen för stressade småbarnsföräldrar men 
hur går det ihop med den demografiska utvecklingen 
och möjligheterna att bibehålla vår välfärd? Skattebasen 
kommer att bli ännu mindre när vi väljer att vara hemma 
längre tid med barnen. Måste vi välja mellan mer tid för 
familjen och barnen eller välfärd?

I studiecirkelform tar vi tag i de här utmanande 
frågorna kring bl a familje- och äldrepolitik och finan-
sieringen av vår välfärd. Under två träffar diskuterar vi 
de här frågorna enligt nedan. Ledare för inledande delen 
i studiecirkeln är Magnus Landberg. Studiematerial till 
cirkelns två första möten hämtas från Framtidskommissio-
nens delutredning - Framtidens välfärd och den åldrande 
befolkningen(www.regeringen.se/sb/d/16541/a/222230) 
och Kristdemokraternas program Tid för Familjen (www.
kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Familj/). 

ekonomi – vad är det?
Andra halvan av studiecirkeln kommer att handla om 
vår ekonomi i ett större perspektiv och leds av Magnus 
Engström. 

Ordet ekonomi i olika former hörs och berör oss 
dagligen, men vad står det för? Och är det ekonomiska 
systemet som vi har valt en naturlag eller bara ett av 
många olika system? I studiecirkeln ska vi reflektera över 
det ekonomiska systemet vi har, och om det levererar 
det som vi Kristdemokrater önskar för ett samhälle både 
lokalt och globalt.

Vidare kommer vi diskutera det som många tror är 
närmast en naturlag, nämligen att konkurrens är grunden 
för ekonomisk framgång. Inte ens inom affärslivet är 
sambandet mellan konkurrens och ekonomisk framgång 
självklar. Det behövs inte bara ett mänskligt ansikte utan 
även ett hjärta som klappar för rimlighet och medmänsk-
lighet. Vi kommer att studera teorier om behovstillfreds-
ställelse och mänskligt välbefinnande som går ut på att 
människan har vissa grundläggande biologiska, sociala 
och psykiska behov som hon strävar efter att få tillfreds-
ställa. När dessa behov tillfredsställs på ett ”produktivt” 
sätt utvecklas människan.

Erich Fromm menar att en ”produktiv” behovstill-
fredsställelse sker när en människa upplever gemenskap 
och står i vänskaps- och kärleksrelationer, när hon har 
ett utvecklande arbete, när hon har möjlighet till självbe-
stämmande och när hon får utbildning så att hon kan få 
sammanhang och överblick över sin tillvaro. Den teorin 
är inte så långt från Kristdemokratiska tankar om våra 
grundläggande behov och vad ett gott samhälle bör sträva 
emot. Och är pengar ett medel för att förverkliga något 
eller är allt som finns utöver pengar ett medel för att nå 
målet pengar. Är pengar ett medel eller ett mål i sig? Det 
är några av de frågor som vi ska ställa oss i gen.

Till de avslutande två mötena i studiecirkel kommer 
Magnus Engström att återkomma om studiematerial.

Cirkelträff 1. torsdag 7 november kl 19.00-21.00.
Demografi och välfärd (kap 1-2).

Cirkelträff 2. torsdag 14 november kl 19.00-21.00.
Utmaningar för arbetsmarknaden, familjepolitik och of-
fentliga sektorn (kap 5-6)

Cirkelträff 3. torsdag 21 november kl 19.00-21.00.
Ekonomi - Vad  betyder det?

Cirkelträff 4. torsdag 28 november kl 19.00-21.00.
Pengar - medel eller mål i välfärden?

Efter de seanste årens studiecirklar om Kristdemokra-
ternas principprogram, medicinsk etik i vår tid, utveck-
lingen i Kina och Kristdemokraternas medicinsketiska 
program bjuder Kristdemokraternas studieorganisation 
Framtidsbildarna i samarbete med studieförbundet 
Sensus in till en aktuell och intressant studiecirkel hösten 
2013 om demografi, familjepolitik och ekonomi med 
Magnus Landberg och Magnus Engström som ledare.
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Rapport
från internationella kontakter

Nya steg i utbyte med systerpartiet CDU

Distriktsstyrelsen för kristdemokraterna i öster-
götland har vid flera tillfällen diskuterat intres-
set och nyttan med att ha en kristdemokratisk 
vänregion i tyskland. valet har fallit på det 
tyska förbundslandet baden-Würtenberg i 
sydvästra tyskland som genomkorsas av de 
stora floderna rhein och neckar. ett par av de 
mera framträdande städerna är Stuttgart och 
heidelberg.

På försommaren i år arrangerade Östergötlands 
Idrottsförbund (ÖIF), som tradition är, en 
kulturutbytesresa till en liten stad som heter 
Bammental. Staden ligger i Landkreis Rhein-
Neckar, som gränsar till staden Heidelberg. 
Kulturutbytet bestod i att Motala Kammarkör 
gav fyra bejublade konserter och att vår delega-
tion deltog i ”midsommarfirande” och svenska 
skolans avslutning. Från Östsams sida var vi 
också intresserade av att hitta en eventuell 
partner i ett framtida turistiskt EU-projekt.

Det kristdemokratiska inslaget i politiken 
i detta område är mycket påtaglig. Jag passade 
därför på att knyta kontakt med två politiskt 
valda kristdemokratiska borgmästare i om-
rådet: Holger Karl i Bammental och Horst 

Althoff i Neckargemünd. Efter en två timmar 
lång politisk diskussion om våra partiers hjärte-
frågor och framtida möjligheter, var vi överens 
om att ett fortsatt utbyte måste vi pröva. Det 
visade sig att Horst Althoff är vice ordförande 
i områdets CDU-styrelse. Han lovade ta upp 
vårt förslag till avsiktsförklaring om samarbete 
med sitt arbetsutskott, som skulle träffas om 
några dagar.

viD månaDSSkiftet juli-augusti var borgmästare 
Holger Karl, som delegationsledare för ett 
idrottsutbyte, i Motala. Turligt nog hade Hol-
ger tid att äta lunch hos oss i Askeby tillsam-
mans med politiske sekreteraren Per Larsson 
och verksamhetsledaren i ÖIF, Kjell Augusts-
son. Holger Karl berättade vid detta tillfälle att 
deras distriktsstyrelse för CDU hade behandlat 
frågan och att deras styrelseordförande, som är 
ledamot av förbundsdagen i Berlin, har skrivit 
ett brev till kristdemokraterna i Östergötland 
om det framtida samarbetet. Nu väntar vi med 
stort intresse på vad detta brev innehåller. Det 
lär komma vilken dag som helst …

LarS ekLunD

Ytterligare kontakter med 
tyska CDU knöts under 
sommaren. Här vid ett 
lunchmöte i askeby med 
(från vänster) borgmäs
tare Hugo karl (CDU) 
från Bammental, Lars 
eklund och länsidrotts
chef kjell augustsson.
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nedre bilden: Gunnar Jivegård, elvira Wibeck och 
kjell Beims lyssnar intresserat till Carina eriksson.

Rapport
från träff med Kommunpolitiskt råd

Kommunpolitiskt råd 
besökte McDonald’s
en solig måndagkväll i mitten av augusti träf-
fades kristdemokratiska gruppledare och poli-
tiska sekreterare från länets kommuner, lands-
tinget och regionförbundet för en träff med 
distriktets kommunpolitiska råd. mcDonald’s 
restaurang i mjölby var platsen för träffen, och 
dess ägare och chef carina eriksson, tog emot.

Distriktets kommunpolitiska råd, liksom flera 
andra grupperingar inom Kristdemokraterna, 
lägger stor vikt vid att genom studiebesök 
träffa, samtala med och få intryck, idéer och 
synpunkter från, personer verksamma inom 
näringsliv, organisationer och föreningar. Ett 
av de besöksmål som fångat vårt intresse, är 
McDonald’s och specifikt den lokalt ägda och 
drivna restaurangen i Mjölby.

carina erikSSon äger inte bara restaurangen vid 
E4 i Mjölby, utan även McDonald’s i stads-
delarna Ryd och Tornby i Linköping samt i 
Motala. Hon har därför stor erfarenhet av att 
anställda unga, personer med utlänsk bak-
grund och personer med funktionshinder. På 
ett mycket inspirerande sätt berättade Carina 

om hur hon på hennes olika hamburgerres-
tauranger framgångsrikt lyckats skapa lyckade 
anställningar för personer som tidigare har haft 
svårigheter i såväl skola som med anställningar. 
Även miljö- och kvalitetstänk på restaurang-
erna var intressant att ta del av. Imponerade 
och fascinerade lämnade de kristdemokratiska 
besökarna Mjölby och restaurangen.

Per LarSSon

några av deltagarna; Gabor Lo
rant, elvira Wibeck, Lars eklund, 
Liselotte fager, Gudrun eklund 
och Magnus oscarsson.
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aLLa har vi ett förhåLLanDe tiLL William Shakespeares 
Hamlet! Jag tror verkligen det! Redan under  lit-
teraturlektionerna i realskolan eller i senare tiders 
skolformer sträcker den ambitiöse litteraturläraren 
ut sin vänsterarm. Med kupad hand deklamerar 
läraren med olycksbådande stämma: ”Att vara eller 
inte vara, det är frågan.” I bästa fall ser de ambitiösa 
eleverna framför sig Hamlet, en ung man klädd i 
svarta trikåer, hållande en dödskalle i slutet på den 
utsträckta armen. Inlevelseförmågan är tränad på 
”klassens timma” under otaliga ABBA imitationer. 
Här kommer inlevelsen väl till pass – att transfor-
mera det dramatiska skeendet från Kronborgs Slott 
i Hesingör,  till den ofta påvra klassrumssituationen. 
För de flesta upphör bekantskapen med Hamlet här, 
för oss andra har umgänget fortsatt.

Jag själv har ett påtagligt minne och förhållande 
till Hamlets fästmö, den sköna Ofelia. Efter så här 
lång tid kan jag bekänna det utan att rodna. I mitten 
av 1960-talet befann jag mig i Lund som student. Vid 
en Siste April Fest skulle det spexas fram på småtim-
marna. Spexet var någon sorts parafras på Hamlet 
och jag tilldelades rollen som Ofelia. Min rekvisita 
bestod i en Pippi Långstrumpperuk och en knälång 
rosa klänning. Därunder egna håriga ben som slu-
tade i ett par skinntofflor. Publikens förväntningar 
på Ofelias oändliga skönhet blev inte infriad, men 
hans/hennes sång kunde man fördra. Manuset har 
under årens lopp gått förlorat och lika bra är nog det.

ShakeSPeareS hamLet är Ju egentLigen en förfärlig his-
toria – en verklig tragedi. I princip dör alla en ond 
bråd död, antingen genom egen förskyllan, hat eller 
genom beklagliga misstag. Hämnden är hela tiden 
energikällan för att gå vidare i dödandet. Kungen, 
som ju själv har blod på fingrarna, försöker tona ner 
Hamlets sorg efter sin far, den förre kungen, genom 
att påminna om att döden är inget märkligt, snarast 
naturligt:” din far har också mist en far som en gång 
miste sin”. Förhållandet till döden är inte tidsbundet. 
Hamlets oändliga sorg efter en älskad far kan vi för-
stå. Där har vi alla egna erfarenheter att relatera till. 
Till och med ett uns av hat kan vi känna mot något 
obestämt över förlusten, innan känslan övergått i 
förnuft och saknad. Vi är bara människor här och nu.

I Shakespeares dramer får syndaren oftast sitt 
straff. Inte heller detta är tidsbundet. På 1600-talet 
var straffen ”kroppsnära”. Är det någon skillnad 
mot dagens straffskalor? Både ja och nej! I vår del 
av världen, där vi försöker vara humana och har 
en nådig syn på brottslingen, talar vi om vård och 

återanpassning. I andra delar av världen handlar 
det ofta om liv eller död för syndaren. Ju mäktigare 
intressen som utmanats, ju närmare det inhumana 
dödsstraffet befinner man sig.

Jag tror mig förstå att Shakespeare lyfter upp 
samtida händelser eller folkloristiska berättelser så 
att de blev tillgängliga för en större publik. Trots 
att hans dramatiska berättelser, ofta på vers, inte 
förmedlar det faktiska händelseförloppet, kan ge-
staltningarna på scen ändå uppfattas som mycket 
realistiska. Skådespelarna gestaltar någon mänsklig 
styrka, men framförallt alla svagheter. Händelsens 
ursprung är realistisk från Kronborgs Slott och 
slutscenen är, utifrån dramats utveckling, i stort sett 
förväntad. Detta lockade publiken till Shakespeares 
teater. Ett drama som publiken kände igen sig i och 
som man kunde samtala om och nicka bekräftande 
till varandra på hemvägen, d v s skapade gemenskap 
och samhörighet, social såväl som kulturell.

är Det inte märkLigt? Visserligen var väl inte ordet 
folkbildning uppfunnet under 1600-talet, men nog 
kan vi se Shakespeares dramer som folkbildande. De 
förmedlade ett budskap från scenen till publiken i 
salongen. Visst var det underhållning, men inte 
bara! Jag kan mycket väl tänka mig att publiken 
var medskapande under dramats gång – man ut-
trycket glädje, man uttryckte sorg och avsky (en 
utmaning till Östgötateaterns publik!?). Dramat och 
skådespelarna presenterade högt och lågt, stort och 
smått, lokala skrönor såväl som främmande rykten. 
Av detta lärde sig publiken att byta, bryta och vidga 
sina tankar. Jag tror att skådespelarnas och publikens 
samtal och diskussion drev bildningens utveckling 
i deras samhälle. Tänk, inte heller folkbildningen 
är tidsbunden.

Jag tycker du skall gå och uppleva Östgötatea-
terns både känslosamma och grymma tolkning av 
Hamlet, genom  Britt G Hallqvist och Pontus Pla-
enge och teaterns skådespelare. Och var lyhörd: Det 
finns ett tilltal från 1600-talet till oss på 2000-talet, 
var så säker! Låt det sjunka in i dig, samtidigt som 
du njuter av den un-
dersköna men tragiska 
Ofelia, med eller utan 
knälång rosa klänning

Rapport
från Regionförbundet Östsam Hamlet, underhållning eller folkbildning?

LarS ekLunD
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreativitet



Rapport
från Riksdagen

2005 Skrev göran häggLunD med flera en par-
timotion med följande stycke: ”Vi anser att 
elever bör ha möjlighet att få betyg omprövade. 
Detta bör slå fast i skollagen. I dag är betyg ett 
av mycket få myndighetsbeslut som inte kan 
omprövas. Det är inte rimligt.” 

Partistyrelsen vill nu att rikstinget 2013 ska 
ompröva innan förda linje. Detta är ett svek 
mot samtliga elevkårer och många föräldrar 
som driver frågan. Överprövning av betyg 
handlar om det som regeringens utredare Leif 
Davidsson poängterar, nämligen elevers rättsä-
kerhet, en grundläggande demokratisk princip 
helt enkelt. Vid andra viktiga principiella frågor 
antar vi en pragmatisk hållning. De olika konse-
kvenser överprövning av betyg generar hantera 
vi, den övergripande principen om rättsäkerhet 
tvingar oss att lösa eventuella dilemman som 
uppkommer. Tycker vi något är viktigt hittar 
vi vägar för att bemöta uppkomna svårigheter.  

Davidsson skriver i betänkandet Riktiga 
betyg är bättre än höga betyg - Förslag till 
omprövning av betyg (SOU 2010:96); ”Bety-
gen kan få en avgörande betydelse för elevens 
framtid. Det gäller särskilt när eleven ska söka 
sig till en utbildning i gymnasieskolan eller 
till högre utbildning. Betygen i slutbetyget 
eller examensbeviset får en direkt koppling till 
behörighets- och urvalsbestämmelser för den 
påföljande utbildningsnivån. Betygen är viktiga 
för den enskilde eleven och måste därför vara så 
rättvisa och likvärdiga som möjligt.”

Jag har aLLtiD i Debatten varit noga med att 
betona att överprövning gäller vid ett tillfälle 
och att det handlar om avgångsbetyg. Läraren 
är en myndighetsperson som utövar en viss 
sorts makt, det kan knappast ses som något de-
valverande av kompetens eller yrkeskunnande. 
Myndighetsutövare får finna sig i att kunna bli 
granskade. Varför skulle lärarkåren känna att en 
gängse samhällelig praxis skulle vara ifrågasät-
tande av just deras skrå? Ta till exempel läkaren, 
vars avvägning och beslut kan omprövas av en 

kollega genom Second opinion. Syftet med en 
Second opinion är inte att hänga ut läkare, utan 
att säkerställa att den enskilde får den vård och 
behandling som passar just honom eller henne. 

Både svensk och internationell forskning vi-
sar enligt utredaren att lärares bedömnings- och 
betygsättningspraktik är en komplex process. 
Forskning visar att påvisad brist på betygens 
likvärdighet delvis kan bero på att betygen upp-
fattas som något som inte bara mäter elevens

ämneskunskaper utan även elevens person-
liga egenskaper. Läraren arbetar nära eleverna 
och utvecklar ett subjektivt, nära och personligt 
förhållningssätt till eleverna. Bedömnings- och 
betygsättningsprocessen ställer däremot krav 
på att läraren intar en saklig och objektiv håll-
ning. Detta måste självfallet i efterhand kunna 
granskas, det handlar om rättsäkerhet.

SkuLLe Det finnaS tiLLräckLigt med platser för 
alla på våra högskolor och universitet vore 
problematiken med avgångsbetyg mindre. Nu 
när det saknas platser på många lärosäten blir 
betygen allt viktigare. Fel beslut av en enskild 
lärare kan spoliera en ung människas liv. Det är 
naturligtvis inte acceptabelt. Det är diskrimine-
rande att beslut som rör unga inte kan granskas 
och prövas. Utifrån tidigare rikstings beslut om 
att fokusera på barn och ungas uppväxtvillkor är 
kursändringen obegriplig. Kristdemokraterna 
har tidigare varit tydliga i frågan! Betygssättning 
är myndighetsutövning, myndighetsutövning 
ska kunna prövas. Jag är övertygad om att denna 
möjlighet kommer att komma - den tillhör ett 
rättssäkert och modernt samhälle. Vi kristde-
mokrater bör vara de som visar handling och 
driver de ungas 
frågor precis som 
regeringens utre-
dare föreslår.

Yvonne anDerSSon 
riksDaGsLeDaMot
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Rapport
från Landstinget

Vem har vårdvalet gynnat?
Ja, Det är rubriken på en rapport som den nya 
Myndigheten för vårdanalys tagit fram. Vår 
regering har funnit att det behövdes en fristå-
ende myndighet som på vetenskaplig grund 
analyserar och granskar olika aktiviteter i syfte 
att ta reda på vilka effekter olika åtgärder får 
för patienter och medborgare.

Ofta formas ”skrönor” i media, från fram-
för allt oppositionspolitiker som vill hitta ne-
gativa bilder istället för att sakligt granska det 
som händer och sker. Men visst finns det också 
exempel från oppositionen som försöker se det 
som verkligen sker och det mår utvecklingen 
av vården bra av.

aLLianSregeringen har unDer kristdemokratisk 
ledning av de vårdpolitiska reformerna fått se 
att den svenska sjukvården fortsätter att för-
bättras och skillnaderna i resultat och kvalitet 
mellan landstingen fortsätter minska (enligt 
öppna jämförelser). Dödligheten i stroke och 
hjärtinfarkter (de vanligaste dödsorsakerna) 
fortsätter att minska och tillgängligheten blir 
allt bättre – både genom kömiljard och vårdval. 
Patientsäkerhetssatsningen som inleddes 2011 
har redan börjat visa positiva effekter.

Åter till Myndigheten för vårdanalys. 
Den har bl a granskat vårdvalsreformen. En 
”skröna” som ofta hörs är att svårt sjuka med 
flera sjukdomar har fått stå tillbaka för unga 
friska som vill ha vård för sin förkylning. Ett 
retoriskt grepp som ställer grupper mot var-
andra och som påstår att våra professionella 

medarbetare inte arbetar just professionellt.
Myndigheten för vårdanalys har funnit 

att införandet av vårdvalsmodeller på olika 
patientgrupper kan belysas med empiriskt 
(vetenskapligt) underlag. Vid granskningen 
fann myndigheten att det inte går att se tydliga 
tecken på absoluta undanträngningseffekter, 
det vill säga att vissa patientgrupper ökat sitt 
vårdutnyttjande medan andra minskat vård-
utnyttjandet…

genereLLt Sett ökar Det sammantagna vårdut-
nyttjandet i primärvården för både patienter 
med stora vårdbehov och för befolkningen som 
helhet.” ….samtidigt visar vårdutnyttjandet 
mellan vårdbehövande och befolkningen som 
helhet på skillnader mellan landstingen och 
olika typer av vårdtjänster. Befolkningen som 
helhet har i flera avseenden ökat sitt vårdut-
nyttjande i större utsträckning än personer 
med stora vårdbehov sedan vårdval infördes.

Men, det finns en tydlig tendens just för 
Östergötland. Där har vårdutnyttjandet ökat 
för befolkningen som helhet men ökat något 
mer för personer med stora vårdbehov. Visst 
finns det anledning att notera att behovs-
styrningen i Östergötland fungerar enligt den 
”etiska koden” som Jerzy Einhorn var med 
och formulerade; Människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen och kost-
nadseffektiviseringsprincipen. Allt detta för 
att de med störst vårdbehov ska komma först.

Levi eckeSkog
LanDstinGsråD 

orDföranDe i 
BeHovsstYrninGs
BereDninGen i Hsn
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Jag äLSkar feSter, kalas, till-
ställningar och firanden av 
alla de slag. Ju mer ballonger 
och glada tillrop desto bättre. 
Kan man fira något så ska man 
fira något.

Från den 1 januari 2015 
finns det ett firande i Sverige 
som ska äga rum enligt lag. Alla 
kommuner måste välkomna 
nya svenskar med en årlig 
ceremoni. Till detta firande av-
sätter regeringen fem miljoner 
kronor årligen och vi får hop-
pas att pengarna förvaltas med 
finess så det blir påmpa och ståt 
över det hela. Någon har tänkt 
till och hittat ytterligare skäl 
att fira. Och dessutom lagfört 
det! Genialt.

några anDra Som finner skäl 
att fira (högljutt) just nu är 
alla nya studenter. Min hem-
stad fullkomligt kokar dygnet 
runt av diverse nollningar 
och insparksfester. En del in-
födingar tycker säkert att det 
är besvärligt med alla overall-
klädda universitetsungdomar 
som drar fram i stora flockar 

överallt. Själv känner jag en 
oerhörd tacksamhet att de valt 
att landa just här. För vad vore 
min stad utan dem? Vad vore 
alternativet? Att vi inbölingar 
ensamma skulle forma vår 
framtida stad utan nya män-
niskor, bekantskaper, infalls-
vinkalar, perspektiv, idéer etc? 

Hurraropen skalla – mer fester till alla!

Hua, vilken läskig tanke!
Så tack alla nya studenter 

och svenskar för att ni valt 
att berika vår tillvaro med er 
själva. Vi ska göra allt vi kan 
för att ni ska trivas. Hipp hipp 
hurraaaa!

Petra heLLSing


