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Andreas Carlson  
är ny distrikts-
ordförande 

Vidga barnfattigdomsbegreppet till att omfatta mer än pengar 

På distriktsstämman den 
24 mars valdes 
riksdagsledamot Andreas 
Carlson till ny ordförande 
för Kristdemokraternas 
Jönköping distrikt.  
- I min roll som 
distriktsordförande vill jag 

bygga ett team av alla 
goda kristdemokrater 
som finns i länet.  
Jag tror vi har stora 
möjligheter att åter igen 
bli största alliansparti i 
Jönköpings län, säger 
Andreas Carlson 

Rädda Barnen har presenterat 
sin årliga 
barnfattigdomsrapport. 
Rapporten sätter fokus på alla 
de barn som lever i familjer 
med knappa ekonomiska 
resurser. Precis som Rädda 
Barnen har vi kristdemokrater 
barn och unga i fokus för vårt 
arbete och ser med oro på att 
248.000 barn i växer upp i 
familjer som har en låg 
inkomststandard eller är 
beroende av socialbidrag. I 
motsats till Rädda Barnen vill vi 
dock inte etikettera barn. 
Barnen är inte fattiga, det är 
föräldrarnas ekonomiska 
ställning som är svag.  
  
Begreppet barnfattigdom, 
såsom det nu är utformat, 
mäter endast fattigdom i 
ekonomiska termer. Vi vill se 
att begreppet vidgas och 
därigenom också tar hänsyn till 
mjuka värden. Ett barn som är 
orolig över att gå till skolan är 
fattig på trygghet. Ett barn som 
aldrig får en kram är fattig på 

kärlek. Vi får inte glömma bort att 
minst lika viktigt som en 
solsemester på Mallorca kan en 
utflykt till den närmsta badsjön 
vara. Och minst lika roligt som ett 
nytt Playstation kan det vara att 
mamma eller pappa är med och 
spelar fotboll på gården. 
 
Men det behöver göras mycket 
mer, speciellt för barnfamiljer med 
små ekonomiska marginaler. 
Rädda Barnen kräver bland annat 
att grundnivån i 
föräldraförsäkringen höjs och att 
Sveriges kommuner och landsting 
satsar på skydd och stöd till barn 
och unga. Vi håller helt med! 

Kristdemokraterna har bland annat 
lagt fram förslag om att höja golvet 
i föräldraförsäkringen från 180 kr 
per dag till 250 kronor per dag.  
Lokalt, här i länet, har vi 
kristdemokrater varit drivande för 
att få igång diskussionerna kring ett 
Barnahus och att det ska finnas 
minst en familjecentral i varje 
kommun. Glädjande kan vi 
konstatera att familjecentraler nu 
är på gång både i Värnamo, 
Gislaved, Aneby och i Habo.  Sedan 
tidigare finns det i Jönköping, 
Vaggeryd, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, 
Tranås och Eksjö.  
 
Grunden till en god ekonomi för 
barnfamiljer är trots allt att 
föräldrarna har möjlighet att 
arbeta. Därför behöver arbetslinjen 
även fortsättningsvis värnas. Men 
arbetslinjen behöver också 
kompletteras med relationslinjen, 
speciellt med barn och unga som 
utgångspunkt. 
 
Pengar är inte allt. För oss är tid 
minst lika viktigt. Tid för familjen, 
tid för barnen och tid för 
relationer. 
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På gång i lokalavdelningen 
28 april Vårmarknad – vi har med oss hoppborgen! 
12 maj Seniorförbundets våffelvagn, och kanske 

till och med Andreas Carlson, kommer till 
Värnamo! 

28 juli Sommarmarknad 
18 augusti Bredaryds marknad 
1 september Höstmarknad 
27 oktober Friveckolördag 
Styrelsemöten 7 maj och 20 augusti 
Gruppmöten 14 maj, 11 juni, 13 augusti och 10 

september 
Följ oss på  kristdemokraterna värnamo 

Vitsippan – vårt nya nyhetsbrev 
 

Nu byter Kristdemokraterna Värnamo form på nyhetsbrevet. Tanken är att det ska komma ut lite oftare och även 
ge aktuell information från jönköpingsdistriktet. Välkommen till ett lite roligare nyhetsbrev! 
 

Hallå – det är från styrelsen… 
 

Bli inte orolig om du hör den frasen nästa gång det ringer. Det är bara lokalavdelningsstyrelsen som vill prata en 
liten stund. Bland annat vill vi: 

• veta vad du har för epost-adress för att kunna skicka Vitsippan smidigare, billigare och oftare. 
• berätta om möjligheten att bli månadsgivare. Att varje månad ge en summa till partiet, 25, 50, 100 

kronor eller mer, betyder mycket för oss – en tredjedel av gåvan går direkt till lokalavdelningen! På så 
sätt kan vi bygga upp en valfond inför valet 2014. 

• påminna om att betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften är viktig för lokalavdelningens ekonomi, inte 
minst för att avdelningen måste betala avgiften vidare till distriktet oavsett om medlemmarna har betalat 
eller inte… 

 

Fokusgrupper 
 

Kristdemokraternas politiska fokus ligger på barns och ungas uppväxtvillkor. Utifrån det har vi i Värnamo bildat 
fokusgrupper som ska arbeta med att utveckla fyra politiska kärnområden: 

• Barns och ungas hälsovillkor 
• Kvalitet och välfärd 
• Miljö och kollektivtrafik 
• Boende 

Är du intresserad av att vara med och bidra i en fokusgrupp är du varmt välkommen att kontakta Christer 
Fjordevik (ordförande) på telefon 070-5957110. 

Med plats för fler - 
medlemsvärvarkampanj 
Den första april inleddes vår 
medlemsvärvarkampanj. Målet är att 
öka antalet medlemmar med 10 procent 
– en utmaning som heter duga. Men 
tillsammans kan vi åstadkomma mycket. 
Vi har de relevanta svaren på de mest 
angelägna samhällsproblemen. Vi sätter 
människan i centrum och sviker inte våra 
värderingar även när det stormar 
runtomkring oss. Hjälp oss bli fler! 


