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VARDAGSLIV
Ebba Busch Thor: 

”Livet är  
inte enkelt, 

men vår  
uppgift är 

att göra det  
lite lättare”

En tidning om familj, tillit och trygghet.

Nattvandrande mammor gör 
gatorna lugnare i Fittja

Lars Adaktusson:
EU:s problem löses inte 
med mer överstatlighet 
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Min farmor bytte alltid till vårkappan när vintern rasat 
ut. Vinterkappan hängdes in och vårkappan plockades 
fram. Kristdemokraterna har också kläder, eller sna-
rare en grafisk profil, men vi byter inte varje vår. Vi har 
haft samma logotype och grafiska profil ett bra tag och 
var redo att byta klädsel. Du ser den både på omslaget 
och inuti tidningen.

Vårt nya utseende förmedlar snabbt vilka vi är och 
vad vi står för. Svenska folket, media och även vi själva 
har länge kallat oss KD. Nu tar vi steget och gör det 
rent visuellt. Självklart är vi fortfarande Kristdemokra-
terna, men detta är vår logotyp som snabbt, i små som 
stora format, kommunicerar att det är vi som pratar. 
Vår nya logotyp är stilren och tidlös men samtidigt 
modern. Håller många säsonger.

Strecket symboliserar vår värdegund. Vårt parti vilar 
på en stabil grund. Kristdemokrati är demokrati byggd 
på kristen människosyn och värdegrund.

Ramen symboliserar politikens gränser. Politiken ska 
inte lägga sig i det som människor kan och vill bestäm-
ma själva. Kristdemokraterna står för människors rätt 
att forma sina liv. 

Men i samhället behövs det också ramar att förhålla 
sig till. Marknadsekonomin är den bästa metoden för 
att skapa en god samhällsekonomi. Men den behöver 
sociala och ekologiska ramar för att vi ska kunna bygga 
ett gott samhälle.

Kristdemokraterna har bytt kläder. Vi fortsätter att ta 
oss an de problem och utmaningar som finns i samhället. 
Vi vill göra livet lättare att leva, för alla.

Acko Ankarberg Johansson
partisekreterare”Vi har nu en ny logotype men är 

fortfarande Kristdemokraterna  
med samma värdegrund.”

KD i nya kläder

Första ordet.

Text: Marlene W Antonson • Foto: Tobias Fischer

GATORNA
lugna

Mammorna gör

 E tt tiotal kvinnor samlas på 
Fittjagården, ett gult stenhus 
från 1600-talet – en tid då det 

här var landsbygd. De vackra husen 
skyms effektivt av alla höghus. Den 
som kör igenom Stockholmsförorten 
Fittja ser ett miljonprogramsområde 
men härifrån ser man vattnet och 
skogarna ett stenkast bort. En idyll.

Fatma Ipek och de andra kvin-
norna började nattvandra som en 
reaktion på att det endast var män 
som nattvandrade.

– Vi ville visa våra barn och unga 
i Fittja att mammorna och mor-
mödrarna också bryr sig. Så vi är 
närvarande. Vi promenerar, finns 
till hands och håller ögonen öppna, 
säger Fatma Ipek.

Stolta tar de på sig sina egna röda 
jackor med ”Kvinnokraft” på. Första 
anhalten är fritidsgården Pulsen. Ute 

förbereds grillning. Några yngre killar 
spelar pingis, de äldre tv-spel. Vid ett 
av borden sitter en tjej och några 
killar och pratar. Kvinnorna går hem-
tamt omkring och hälsar och pratar.

– Jag skulle ljuga om jag sa att det 
inte är några problem i Fittja. Det 
är det! säger fritidsledaren Ronny 
Petrous.

– Men mammornas närvaro 
påverkar. När de är i närheten så 
skärper ungdomarna sig. Du vet, 
ingen vill göra fel eller göra emot 

mammorna.
Ronny jobbar 
även som social-
pedagog på 
skolan och har 
bott på flera olika 
platser i Norra 
Botkyrka.

– Jag måste 
säga att jag är stolt över hur många 
vuxna som engagerar sig och som 
finns runt ungdomarna här. Det vi, 
skolan, Kvinnokraft, polisen och 
socialtjänsten gör tillsammans gör 
skillnad, säger han.

GE NOM C E N T RU M . Ner en bakgata, 
förbi en lekpark, bakom koloni-

lotterna. På sina håll är det ont om 
gatlyktor. De flesta ungdomarna 
hänger i centrum, men när kvällarna 
blir varmare kommer även barnen 
vara ute på fotbollsplanerna och i 
lekparkerna ”Och då är det ju bra att 
vi finns här.”

Några poliser passerar i bil, vevar 
ner rutorna. Småprat. De utbyter 
lovord och uppmuntrar varandra. 
Kvinnorna och poliserna jobbar åt 
samma håll. Polisområdeschefen i 
Botkyrka, Erik Åkerlund, bekräftar 
bilden. 

– De ideella krafterna, som de 
här mammorna som är ute och går 
på fredagar och lördagar, är väldigt 
viktiga. De är förankrade i samhället 
här och bara genom sitt engagemang 
visar de att de vill åstadkomma 
förändring.

Fittja benämns som ett särskilt 
utsatt område. Bara någon vecka 
tidigare var det bråk mellan ett fem-
tontal personer. Samtidigt gjordes ett 
stort vapenbeslag. Här finns en öppen 
knarkhandel och en organiserad 
brottlighet som påverkar lokalsam-
hället. Även om det är polisen som 
gör tillslagen har mammorna en vik-
tig roll även i kampen mot den tunga 

Det regnar och är kallt. Men dåligt väder stoppar inte mammorna i Fittja. 
Varje fredag och lördag kväll träffas de för att nattvandra. Med sin närvaro 
hoppas de kunna förhindra ungdomsvåld. 

– Ungdomarna lyssnar på oss när vi säger till dem, säger Fatma Ipek,  
ledare för Kvinnokraft i Fittja.

Reportage.

Tidningen ges ut av Kristdemokraterna. Ansvarig utgivare: Mia Widell. Redaktör: Helena Klange. 
Layout: Falck & Co. Omslagsfoto: Truls Busch. Tryck: TMG Tabergs.

Fatma Ipek, ledare för Kvinnokraft i Fittja är stolt 
över ”sitt” Fittja.

”Mammornas närvaro påverkar. 
När de är i närheten skärper  

ungdomarna sig.”
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brottsligheten menar Erik.
– Den organiserade brottsligheten 

är beroende av att människor kän-
ner sig otrygga. I ett tryggt samhälle 
däremot reagerar människor och 
ringer polisen. Fatma Ipek och de 
andra nattvandrarna har varit med 
om en del och kan förmedla något till 
barnen och till andra mammor och 
pappor. De visar att Fittja inte är öde.

NU OCH DÅ STANNAR några 
tonårskillar till, säger hej och 
pussar någon av kvinnorna 
på kinderna. De växlar några 
ord. Det visar sig vara sys-
konbarn, barnbarns kompisar 
och grannbarn. Det är ett tag 
sedan kvinnorna själva hade 
tonåringar. Nu är de farmö-
drar och mormödrar. Men det spelar 
ingen roll. De symboliserar ”Mam-
man” och som sådan har de stort 
inflytande. Ser de något bråk eller 
kommer på någon med förstörelse 
försöker de tala ungdomarna till 
rätta. Fatma illustrerar en uppläx-
ning av en pojke.

– Varför kastar du sten? Va?
Rösten är hög och bestämd.
– Vem tror du betalar? Polisen? Nej, 

det är din mamma och din pappa! De 
jobbar och betalar skatt – det är de 
som får betala? Vem hjälper det?

– De lyssnar på Fatma, säger hon.
– Det är för de älskar sina mammor.

KANSKE OCKSÅ för att de inte möts som 
motståndare. De är släktingar, gran-

nar, de har sett barnen sedan de varit 
små, de har mötts på biblioteket där 
några av kvinnorna hjälper till och 
i andra sammanhang. Fatma pratar 
om barnen som deras.

Hon pratar också hellre om grann-
gemenskapen och det som är bra än 
om upplopp och vapengömmor.

– Du ser vad lugnt det är, säger hon 
flera gånger under vandringen, som 
om hon vill försäkra sig om att jag får 
en bra bild av Fittja.

Polisområdeschef Erik Åkerlund 
igen:
– Vi vill också stärka den positiva 
bilden av Fittja. Här är inte bara kri-
minalitet. Här möter man föräldrar 
på väg till förskolan och skolan med 
sina barn varje dag. Det är både och. 

Samtidigt.

FLERA AV KVINNORNA kom 
hit för att jobba. Tanken 
var att de skulle flytta 
hem till Turkiet så små-
ningom.

– Men barnen ville 
stanna. De är svenskar 

och det här är deras hem, konstaterar 
Fatma. Flera av kvinnorna berättar 
stolt om hur deras barn etablerat sig i 
samhället, och hur många läst vidare 
på högskolan.

– Och vi älskar vårt Fittja, säger 
Fatma.

FA T M A O C H K V I N NOK R A F T är inte 
bara ute och ser efter ungdomar. För-
eningen finns också till för kvinnorna 
själva. De ordnar data- och svenska-
kurser. Många kvinnor med invand-
rarbakgrund har saknat kontakter 
med svenskar och arbetsmarknaden, 
vilket bidragit till att de har tappat 
språket.

– Det är inte bra. Vi lever i Sverige 
och vill prata svenska, säger Fatma.

Tillsammans gör de utflykter till 
andra delar av Stockholm.

– Vi vill ge kvinnor chansen att 
uppleva sitt område, den här staden, 
den svenska kulturen. Gå på mu-
seum, uppleva sånt som vi inte har 
gjort förut, fast vi bott här hela livet.

Och de har roligt. De pratar i mun 
på varandra, förtydligar att de inte 
alls är arga på varandra ”det är bara 
så här vi låter” säger de och skrattar. 
Någon sätter på musik på mobilen 
och vandringen får ett naturligt 
dansstopp.

I N N A N K V I N NOR N A S K I L JS åt äter 
de på Fittjagrillen. Det är ett stående 

”Här är inte bara kriminalitet.  
Här möter man  föräldrar på väg 
till förskolan och skolan med sina 

barn varje dag.”

inslag i nattvandringen. Restaurang-
ägaren säger åt mig hälsa till politi-
kerna i riksdagen att det behövs fler 
poliser.

– De måste få stopp på knarkhan-
deln här på torget, säger han. De säljer 
helt öppet.

Jag lovar att hälsa. Och Fatma Ipek 
och hennes nattvandrarvänner kom-
mer att forsätta vandra, varje fredag 
och lördag kväll för att visa Fittja-
borna att här har buset inget att göra.

  
KD POLITIK:

TRYGGHET
Som medborgare ska man alltid 
kunna lita på att polisen har de 
resurser som krävs för att klara 
av att förebygga, förhindra och 
ingripa mot brott. En fungerande 
rättsordning är oumbärlig för ett 
tryggt samhälle. 

KD vill med sin politik:
•  Tillsätta 10 000 fler poliser,  
 öka lönerna och ge bättre  
 arbetsvillkor, främst för  
 poliser i yttre tjänst
•  Tillsätta fler lokalt förankrade  
 poliser
•  Öka det brottsförebyggande  
 arbetet
•  Motverka våldsbejakande  
 extremism
•  Införa strängare straff för  
 vålds- och sexualbrott

”Då otryggheten breder ut sig och 
känslan av att inget händer när 
brott begås, måste vi presentera 
kraftfulla åtgärder så att tilltron 
och tryggheten kan återskapas”. 

Andreas Carlson, (KD) 
Rättspolitisk talesperson
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I en studio i Radiohuset i Stockholm 
samlas varje onsdag Tomas Ram-
berg, Fredrik Furtenbach, Annie 
Reuterskiöld och programledare 
Henrik Torehammar. Ett udda gäng 
kan tyckas, med Ekots politiska 
kommentatorer, tidningen Fokus 
politikredaktör och en programle-
dare från tv och radio.

 T illsammans gör de podden ”Det 
politiska spelet” och lyckas  
förvandla granskande politisk 

journalistik till dråplig underhåll-
ning. 

– Vi kallar det riksdagens närradio. 
En podd för de närmaste, säger Tomas 
Ramberg lite skämtsamt. 

– På en del nördiga tillställningar, 
som partikongresser till exempel, 
kan man bli förvånad över att det 
kommer fram personer som tackar 
och vill ta selfies, säger Fredrik 
Furtenbach.

Ungefär 15-20.000 personer följer 
podden varje vecka. Det har hittills 
blivit 100 avsnitt under de senaste två 
åren. Och även om det kanske är få 
lyssnare jämfört med vanliga radio-
sändningar som har en halv eller en 
miljon människor så har podden fått 
stor uppmärksamhet. 

– Och genom podden blir man mer 
känd som person för de som lyssnar. 
Jag tror det beror på att man uppträ-
der som sig själv, inte så strikt och 
kontrollerat, säger Tomas Ramberg. 

Förvånade det er?

– Ja lite, att den har så bra genomslag 
fast det är få lyssnare. Vi får mycket 

kommentarer och 
oväntade personer 
som säger att de 
lyssnar, säger Fredrik 
Furtenbach.

– Vi träffar också 
partiledare och andra 
politiker som vi pra-
tar om i podden i lätt 
raljerande ordalag 
och som efteråt säger: 
”jag hörde vad du sa”, 
fyller Tomas Ramberg i. 

Henrik Torehammar fick idén med 
podden efter valet 2014. Valet hade re-
sulterat i ett osäkert parlamentariskt 
läge och den s-ledda regering som till-
trädde skulle regera i minoritet med 
stöd av vänsterpartiet. Under hösten 
röstades Alliansens budget igenom i 
riksdagen. Politik var den hösten allt 
annat än förutsägbar och trist. 

– Går man tillbaka ett decennium 
var det nedrustning i politikbevak-
ningen på medieredaktionerna. Men 
vid valet 2006 steg intresset och ännu 
mer efter valet 2014, säger Tomas 
Ramberg. 

– Poddar var inne och politik blev 
säljande. Det berodde nog på flera 
saker. Dels hade Sverigedemokraterna 
kommit in i riksdagen, sedan kom 
debatten om migration och samtidigt 
styrde regeringen i minoritet. Politik 
har blivit hett igen, säger Fredrik 
Furtenbach.

Blir inte en del arga på er när ni 
driver med dem?

– Nej. Man får ju inte ta det här på så 
stort allvar. Och det förstår de flesta. 
Jag tror den värsta missen jag gjort är 
när jag blandade ihop den katolska, 
reformerta och den protestantiska 

MÖT FRAMTIDENS  
FÖRÄLDRATYPER

 D et menar Kairos Future som 
genomfört en omfattande 
studie bland svenska, norska 

och danska föräldrar med barn 
upp till 12 år. Man har även genom 
studien identifierat fem distinkta 
föräldraideal eller stilar som råder 
bland dagens föräldrar. De fem för-
äldragrupperna beskriver föräldra-
stilar med stora skillnader i mycket 
grundläggande perspektiv. Samma 
skiljelinjer som även driver olika 
parallella trender i samhället. 
– Dessa olika föräldragrupper har 
väldigt starka uppfattningar om vad 
som är rätt hållning som förälder. 
Deras tro på ”mitt sätt är rätt sätt” 

skapar också många konflikter och 
diskussioner, inte minst i sociala 
medier, och ger upphov till ytterli-
gare polarisering mellan grupperna. 
säger Patrik Stoopendahl, Deputy 
Director Consumer, Markets & 
Innovation på Kairos Future.

De fem framtida föräldragrupperna 
enligt studien:

Superföräldrar bygger sin vardag helt 
kring barnens behov och beteen-
den. Denna grupp föräldrar är ofta 
mycket normativa. I sociala medier 
drar man sig inte för att döma andra, 
och det är inte ovanligt att gå så 

långt som att ifrågasätta andras rätt 
att ha barn (t ex om de inte vill gå 
ner i arbetstid).    

De kompromisslösa föräldrarna är 
i mångt raka motsatsen till Su-
perföräldrarna och betonar att 
barnens utveckling inte får hin-
dras av beskyddande eller ständigt 
närvarande föräldrar. Denna grupp 
är pragmatiska i hur de väljer att 
strukturera livet och anser att man 
inte är en sämre förälder bara för att 
man gör det enkelt för sig själv.

Rekoföräldrarna är värderingsstyrda, 
medvetna och den enda grupp som 
uppger att minskad konsumtion 
är avgörande för att minska sitt 
klimatavtryck. Dessutom sätter de 
förälderns uppgift att uppfostra 
goda samhällsmedborgare i främsta 
rummet, före målmedvetenhet och 
självförverkligande.

Framgångsföräldrarna utmärks av att 
de lägger särskilt stor vikt vid att 
rusta barnen inför alla upptänkliga 
motgångar som de kan tänkas möta 
i en alltmer orolig omvärld. 

Chillföräldrar sticker ut genom att helt 
enkelt tagga ner, försöka ha lagom 
ambitioner och inte sätta alltför stor 
press på barnen. ”Det ordnar sig” är 
gruppens motto.

DE S OM ÖN S K A R MÖ TA dessa 
morgondagens föräldrar står inför 
utmaningar. Landskapet blir alltmer 
splittrat och såväl stilar som atti-
tyder polariseras hos barnfamiljer. 
Något att tänka på för företag och 
organisationer som gärna vill kom-
municera med denna attraktiva 
målgrupp.

Curlingföräldrarna får nu ge plats åt ett mer guidande 
föräldraskap där föräldrarna speglar sin omvärld när 
de uppfostrar sina barn.

DE HITTAR DET DRÅPLIGA I DET 
POLITISKA 
SPELET

Text: Mia Widell • Foto: Sveriges Radio

Text: Helena Klange

FAKTA
Poddar är ett sätt i det nya medielandskapet 
att få ökad kunskap och bli underhållen. En 
podcast är helt enkelt ljud- eller videofiler via 
nätet som du via ett program eller en app kan 
lyssna på och när du valt vad du gillar kan du 
löpande få nya avsnitt automatiskt. Du hittar 
poddar i alla genrer, t ex
karabarn.libsyn.com/podcast (familj),
traningspodden.libsyn.com/podcast (träning), 
radioplay.se/podcast/historiepodden och 
bildningspodden.se/ (fakta) 
hannahoamanda.libsyn.com och
wahlgrenochwistam.libsyn.com/podcast 
(livstil). På brapodcast.se hittar du Sveriges 
100 mest populära podcasts.
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Sven Åke Granberg, 77 år, 
Umeå

1. Utbilda mig till ett yrke som 
ger större urval på arbets-

marknaden

2. Isterband med stuvad potatis

3. Pension som går att leva på och möjlighet  
    till stödboende vid behov

4. Skaffa en bra utbildning och spara i privat  
    pensionsförsäkring

Inga-Maj Hult, 71 år, Höganäs
1. Sätta mig ner oftare med      
make och barn om vad       
som är viktigt i livet och        

  hur vi som familj kan bidra 
      till en bättre värld.

2. Pajer och husmanskost
3. Oavsett livssituation så är alla äldre  
    viktiga och ska få snabbare tillgång till      
    omsorg vid behov.
4. Se på din medmänniska med empati som     
    om du var i deras situation.

Bengt Eliasson, 76 år, Alingsås
1. Jag skulle läsa mer språk.

2. Medelhavsmat, fisk och   
   grönsaker.

3. Trygghet och ökad 
kontinuitet i sjukvården och 

primärvården

4. Att läsa arabiska och mandarin för att   
    förbereda sig för den ökade globaliseringen.

Karin Lindell, Stockholm

1. Inget! Jag är tacksam för      
   allt jag fått.

2. Pannbiff med lök

3. Kunna erbjuda olika typer av   
    boenden med möjlighet till gemenskap.   
    Lätta på flyttskatten så att äldre har råd    
    att flytta.

4. Ha stor respekt för äldre och bjud dem  
    på  kramar.

SÅ SÄGER SENIORERNA
1. Vad skulle du göra annorlunda     
   om du fick leva om ditt liv?
2. Vilken är din favoritmat?
3. Vad bör politikerna fokusera på      
   när det gäller äldre?
4. Vilket råd skulle du vilja ge till      
   dagens 15-åringar?

”Dessa olika föräldra-
grupper har väldigt 

starka uppfattningar 
om vad som är rätt 

hållning som förälder.”

Det politiska spelet hittar du via Sveriges Radio och 
på http://podtail.com/podcast/det-politiska-spelet/.

kyrkans syn på transubstantiations-
läran. Det var intressant att det fanns 
så många kunniga lyssnare som 
skickade vänliga tillrättavisningar, 
berättar Tomas Ramberg och ler.
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Intervju.

Det har gått två år sedan hon till-
trädde som partiledare för Krist-
demokraterna. Då, höggravid och 
förväntansfull. Nu är Ebba Busch 
Thor nybliven tvåbarnsmamma och 
säger sig både leva och andas nära 
den politik hon själv företräder. 

 Ebba sätter sig i fåtöljen i sitt 
arbetsrum i riksdagen. Lilla 
Elise sover i vagnen bredvid, och 

trots att det i skrivande stund bara 
är drygt en månad sedan Ebba blev 
tvåbarnsmamma, känns hon lugn. 

– Det hände otroligt mycket i 
vårt liv när vi fick Birger. Nu är det 
lugnare, så jag kan ta det mer med 
ro den här gången.

Det har gått drygt två år sedan vi 
sågs sist. Då, höggravid och nytill-
trädd partiledare. Nu, nybliven två-
barnsmamma med två hektiska år 
bakom sig och ett valår i antågande. 
Hur har hon fått livet att gå ihop? 

– Det går inte alltid ihop. Men det 
har gått bättre än förväntat. Min 
man och jag har verkligen tvingats 
bli ännu mer av ett team. Sedan är 
ju utmaningen att hålla en balans i 

det där, mellan att vara varandras 
livskamrater och inte bara bli ett 
logistikcenter. Att småbarnstiden 
är hektisk kan nog alla familjer 
skriva under på, och för Ebba, som 
säger att hon just nu lever och andas 
väldigt nära den politik hon själv 
företräder, har det blivit ännu mer 
påtagligt vilken roll den kan spela. 

– Att vara förälder är inte alltid 
enkelt men politiken kan göra det 
lite lättare. Vi ser att föräldrar idag 

vill kunna kombinera föräldraskap 
och jobb, men inte är beredda att 
offra sin familj för det. Det är därför 
vi föreslår en helt flexibel föräldra-
försäkring, som innebär att föräld-
rarna kan överlåta dagar mellan sig 
som de vill, men också till någon 
närstående i familjen, såsom en 
farmor eller morfar. Detta har vi fått 
väldigt bra respons på, säger hon. 

EBBA 
Busch Thor:
 I familjen grundläggs tryggheten

– Det är i familjen grunden läggs 
för att vi ska vara trygga, ansvarsta-
gande medborgare. Vi tycker att det 
är viktigt och därför prioriterar vi 
det  i vår budget.

M Å NG A U PPL E V E R att politiken inte 
har tillräckligt bra svar på de pro-
blem vi står inför, att politiken är 
kortsiktig och att det är mycket spel. 
Varför behövs Kristdemokraterna i 
en tid som denna? 

– Vi är ett 
alternativ som 
är tydligt vär-
deringsdrivet. 
Man ska veta 
vilka värdering-
ar som ligger 
till grund för 
de beslut som 

vi tar, och vad vi inte är beredda 
att kompromissa med. Men också 
att vi är beredda att prioritera det 
viktiga.

Hon säger att det är allvarligt att 
politiken prioriterat bort samhäl-
lets grundläggande funktioner, så-
som polis, sjukvård och äldrevård.

– Det är en farlig utveckling och 
symptom på en värderingskris. 

Just nu är det över 300 äldre som 
har beslut på att få att f lytta in på 
ett äldreboende, men som tvingas 
vänta i otrygghet i över ett år för 
att kommunen har prioriterat an-
nat, till exempel bygga äventyrs-
bad, än att bygga vårdboenden för 
äldre. 

Hon skakar på huvudet. Familjen, 
sjukvården och äldrevården har 
länge varit starka hjärtefrågor för 
Ebba och hennes parti. Varför då? 

– För människovärdets skull. 
Etik, ideologi och värderingar gör 
skillnad i politiken, vi måste alltid 
klara av att prioritera människan 
framför systemet, säger hon och 
tar ett exempel:

– Möjligheten och tillgången till 
sjukvård är idag olika över hela lan-
det. Chansen att överleva cancer är 
alltså beroende på var du bor. Det är 
dags att förändra det landstingssys-
tem vi har idag och låta staten ta över 
ansvaret för den avancerade sjukhus-
vården. Ett obekvämt förslag, men 
det har sin drivkraft i att vi måste 
sätta människan i centrum.

SVERIGE HAR STÅTT inför flera stora 
utmaningar den senaste tiden. En av 

dem är flyktingkrisen. Ebba påpekar 
att det är viktigt att få ordning i asyl-
mottagningen; ”den som är i behov 
av skydd ska kunna få det i Sverige, 
den som inte är det måste också 
lämna” – men är samtidigt angelä-
gen om att splittrade familjer måste 
få återförenas.

– Vi är inte beredda att kompro-
missa med vår grundläggande vär-
dering om att en familj är en familj, 
oavsett vilken situation man befinner 
sig i. Familjens betydelse minskar 
inte när man flyr för sitt liv. Snarare 
tvärtom.
Frågan blev extra påtaglig för henne 
i somras, när hon och maken Niklas 
och hans familj var med när en syrisk 
familj, som de stöttat på olika sätt, 
fick återförenas med äldsta dottern. 

– Hon hade varit separerad från 
sin familj i ett och ett halvt år. Att 
få äta, dansa och fira att de var en 
hel familj igen var otroligt starkt 
att uppleva. Ett av mina absolut 
bästa minnen från den sommaren. 

Ebba säger att det även är en 
integrationsfråga. 

– Att byta oro och ängslan över hur 
ens fru eller barn har det, till att veta 
att de är hos en, blir en drivkraft att 

Text: Elin Liljero Eriksson• Foto: Fredrik Karlsson

EBBA OM...
FÖRÄLDRALEDIGHET:
Familjer och inte politiker vet bäst. 
Därför vill jag ha fri föräldraledighet 
där föräldrar avgör själva och där 
man också får möjlighet att överlåta 
dagar till närstående. 

ÄLDREOMSORGEN:
Idag betalar äldre mer i skatt än de 
som arbetar. Det är inte rättvist. Jag 
vill slopa pensionärsskatten. Våra 
äldre byggde Sverige för oss, nu ska vi 
bygga Sverige för dem.

TRYGGHET:
Alla i vårt samhälle ska känna sig 
trygga, oavsett ålder och plats. Den 
unga tjejen ska inte behöva känna 
sig otrygg en sen kväll på vägen 
hem. Därför vill jag ha 10 000 fler 
poliser som ger en ökad trygghet. 

INTEGRATION:
Inget barn ska behöva gå en hel 
skolgång och aldrig se sina föräldrar 
gå till jobbet. Därför vill jag genom 
introduktionsanställningar göra det 
enklare för människor att komma 
snabbare in i arbete.

JÄMSTÄLLDHET:
Jag vill inte bli bedömd utifrån mitt 
kön, utan utifrån min kompetens. 
Kvotering är därför helt fel väg att 
gå. En bättre väg är att underlätta 
för företagande i kvinnodomine-
rande branscher. 

Ebba inledningstalar på partiets Kommun- och Landstingsdagar i Karlstad våren 2017.

”Det är i familjen grunden läggs 
för att vi ska bli trygga,  

ansvarstagande medborgare.”
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ATTEFALLSHUSET 
GAV ÖKAD FRIHET
KD:s tidigare partiledare Göran 
Hägglund brukar lyfta fram fastig-
hetsskattens avskaffande som en av 
de stora framgångarna för partiet.

  En annan reform i bostadspoliti-
ken bär kanske en ännu starka-
re koppling till partiet nämligen 

Attefallshuset. 
– Visst är jag lite stolt, att ha fått 

ett hus uppkallat efter mig. Det är 
inte många förunnat, säger Stefan 
Attefall, KD, som var bostadsminis-
ter 2010-14. Den politiska reform 
som bär hans namn har vidgat 
människors frihet, hjälpt dem 
att lösa sina vardagsproblem och 
dessutom bidragit till att en massa 
nya jobb skapats i byggbranschen. 
När Stefan Attefall blev ansvarig för 
bostadspolitiken ville han förändra 
de regelverk som gör att det dels 
tar lång tid, dels är förknippat med 
stora kostnader, att få fram mark för 
bostadsbyggande.

 – Det är en av de största utma-

ningarna vi har i tillväxtområdena. 
Men jag sa också att vi måste för-
enkla regelverken för vanligt folk,  
berättar han.

N Ä R B OV E R K E T  fick uppdraget att 
se över vad man kunde göra för att 
vidga friggebodsreformen kom för-
slaget att skapa ett så kallat komple-
mentbostadshus på 25 kvadratmeter 
med nockhöjd på fyra meter. 

– Vi såg en möjlighet att skapa nå-
got nytt, att tillföra en ny dimension 
av nya hus, säger Stefan Attefall. 
Intresset för denna nya byggnad 
var stort. Och den var efterlängtad. 
Intresseorganisationer, politiker 
och journalister började använda 
uttrycket Attefallshus för att ge 
namn åt reformen. Trots att Atte-
fallshus inte är det formella begrep-
pet är namnet så vedertaget att den 
ansvariga myndigheten Boverket 
använder sig av det för att förklara 
villkoren för byggnaden. 

De här 25 kvadratmeterna kan 
lösa många vardagsproblem. Stefan 
Attefall nämner att det har kommit 

prisvärda koncepthus som passar 
olika behov.

– Tonåringen kan få ett eget hus 
på gården eller så kan mormor flytta 
närmare barnbarnen och ändå ha 
ett eget boende. Det kan vara ett 
kontor, en studentbostad. Möjlighe-
terna är oändliga, säger han.

Text: Marcus Jonsson • Foto: Rickard L. Eriksson

Att ha ett arbete är av största vikt för att känna  
gemenskap, ta ansvar och utvecklas. Arbetsmarknaden 
måste därför anpassas med fler typer av jobb som 
passar i utsatta grupper samt att äldres kompetens på 
arbetsmarknaden tas tillvara.

KD vill med sin politik:
•  Införa introduktionsanställningar där 25% av 
 arbetstiden är lära-sig-jobbettid
• Helt slopa pensionärsskatten så att beskattningen  
 blir lika på lön och pension
• Ta bort den särskilda löneskatten för äldre som   
 jobbar
• Införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar

    KD POLITIK:

BARN OCH FAMILJ
Barn som växer upp i en trygg 
familjegemenskap får i allmänhet 
bättre förutsättningar att klara li-
vets utmaningar. En framgångsrik 
utveckling av samhället och landet 
måste därför utgå från familjens 
villkor och vardag.

KD vill med sin politik:
•  Stärka barnfamiljerna med 1.000  
 kronor per månad i skattesänk-  
 ning till två föräldrar som jobbar
•  Införa en barnomsorgspeng på    
 6.000 kronor per månad för  
 omsorg om egna barn i hemmet
• Ge möjlighet att fritt överlåta   
 föräldrapenningdagar mellan  
 föräldrarna och även till närstå- 
 ende med en flexibel föräldra- 
 försäkring
• Göra mindre barngrupper i 
 förskolan
• Förbättra skyddsnätet för barn   
 och föräldrar genom antimobb-  
 ningsprogram, föräldrastöd och  
 satsning på BUP

FAKTA

• Du som har ett en- eller tvåbostadshus får  
  uppföra ett Attefallshus. Du måste göra en   
  anmäla till byggnadsnämnden och få ett   
  startbesked innan du börjar bygga.

• Attefallshus får uppföras i bostadshusets   
  omedelbara närhet.

• Du kan bygga flera hus, men den totala    
  byggnadsarean får inte överstiga 25 m2.

• Om du uppför Attefallshus närmare gränsen   
  än 4,5 meter krävs berörda grannars med- 
  givande.

För fler upplysningar: 
www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-
eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

vilja vara en del av det här samhäl-
let, lära sig språket och hitta ett 
jobb. Även om jag inte tvingats fly 
från krig kan jag bara gå till mig 
själv, jag skulle inte fungera på mitt 
jobb om jag inte kände att det är 
möjligt att kombinera med att vara 
en närvarande förälder.

N ÅG O T AV DE T M E S T givande i Ebbas 
jobb som partiledare är de resor och 
besök hon gör i landet.
– Jag 
vill möta 
människor. 
Jag vill 
höra hur 
beslut som 
jag varit 
med och 
tagit faller 
ut i människors vardag.
På sociala medier är det enkelt att 
följa Ebba, där Twitter blivit kanalen 
för att få ut politiken, medan Insta-
gram mer är ett fönster till hennes 
privata sfär. 

– Jag vill att den jag är hemma och 
på jobbet bara ska vara olika sidor av 
mig. Inte två olika personer. Insta-
gram bidrar väl till att jag kan känna 
att det hänger ihop. Det är klart att 
man behöver ha en professionalitet 
och en yrkesroll, men jag vill inte 
att det ska vara så att jag spelar en 

roll på jobbet. Sedan kan man ha en 
jättetung dag privat och man måste 
bita ihop på jobbet, och då hjälper 
naturligtvis den där jobbkavajen.

Hon känns alltid lugn och trygg. 
Var hämtar hon styrkan ifrån?

– Vetskapen om att det går att 
förbättra samhället. Det kan låta 
pretentiöst men det är faktiskt det 
som driver mig. Sedan fyller jag på 
med energi genom det team jag har 
runt mig. Familjen hemma och fina 

medarbetare på jobbet. Det är snart 
dags för Elise att äta och intervjun 
är slut.

– Jag är så nyfiken på att se vad 
Elise är för typ av person, och att få 
följa hur hennes och storebror Bir-
gers relation formas. Det ska också 
bli spännande med min första val-
rörelse som partiledare, att få kavla 
upp ärmarna och debattera. Det 
gillar jag. Sedan dag ett har jag valt 
att fokusera på möjligheten att lyckas 
och det håller jag stenhårt fast vid.

”Alla som kan ska ha chansen 
att få ett arbete och kunna bli 
en del av en arbetsgemenskap. 
Alla kan inte, och ska inte, jobba 
eller jobba heltid i alla situa-
tioner i livet men alla ska få 
chansen att jobba 100% av sin 
förmåga”.
Jakob Forssmed (KD)
Ekonomisk politisk talesperson

”Etik, ideologi och värderingar  
gör skillnad i politiken. Vi måste 

alltid prioritera människan  
framför systemet.”

Ebba besöker Azrak, FN:s flyktingläger i Jordanien.

KD POLITIK:

JOBB OCH ÄLDRES EKONOMI
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 Hon gifte sig med sin stora kär-
lek. Annahita var ung, endast 
17 år gammal, men fick tillå-

telse att gifta sig. Lyckan blev dock 
kortvarig. Bara några dagar efter 
att sonen Daniel fötts dog maken i 
sviterna efter en bilolycka.

Sorgen var tung, men livet krävde 
att hon bet ihop. Det var revolution 
och krig i Iran. Hon var kvinna och 
änka – alltså inte mycket värd.

– Jag ville inte leva med någon 
annan man men kunde samtidigt 
inte leva som ensamstående kvinna, 
det var för farligt, berättar hon.

T I L L S I N 
LYC K A  fick 
Annahita 
vårdnaden 
om sonen 
Daniel som 
enligt lagen 
först tillföll 
farfadern. 
Och så småningom friade en än-
keman. Annahita sa ja, då var hon 
garanterad tak över huvudet. Men 
priset blev högt. De första slagen 
kom redan på bröllopsnatten, de 
blev snart regel snarare än un-
dantag och efter ett tag drabbades 
även Daniel. Annahita försökte ta 
sig till tingsrätten för att begära 
skilsmässa, men återvände till 
hemmet när maken hotade med 
otrohetsanklagelser och stening till 
döds. Misshandeln blev värre och 
efter ett tag försökte hon fly genom 
självmord. Maken hittade henne 
och mardrömmen fortsatte.

När Daniel är fyra och dottern 

Roksana nyfödd blir maken efter-
lyst av militärpolisen. De tvingas 
fly landet hals över huvud. Daniel 
får stanna kvar i Iran, med en fyra-
åring är risken att bli upptäckt för 
stor, men nyfödda Roksana får följa 
med i en liten väska. Flykten går till 
fots över snöiga berg till Turkiet.

– Vi vandrade på nätterna täckta 
av ett stort vitt lakan, smugglaren 
sa att det fick oss att bli osynliga i 
snön, berättar Annahita.

Det är en påfrestande flykt. De 
har ont om mat, ibland är snön 
det enda som finns att tillgå och 
dottern Roksana blir sämre och 

sämre. När hon knappt visar några 
livstecken dödförklar maken henne 
och begraver henne i väskan under 
några stenar. Annahita vägrar ge 
upp, under bottenlös förtvivlan 
gräver hon fram dottern.

V I  T R Ä F FA S PÅ pastorsexpeditio-
nen i Hammarbykyrkan i Stock-
holm. Mycket har förändrats. Med 
hjälp av socialtjänsten i Danmark 
lyckades Annahita till slut fly från 
maken till Sverige. Daniel kom så 
småningom efter. Roksana över-
levde och gifte sig nyligen. Anna-
hita konverterade och jobbar idag 
som präst i Hammarbykyrkan. Hon 

ANNAHITA PARSAN 

utstrålar glädje och uttrycker till och 
med tacksamhet.

– Innan frågade jag mig ofta var-
för allt drabbat mig. Jag var kvinna.  
Änka. Jag har suttit i fängelse, varit 
ensamstående mamma, invandrare i 
ett främmande land.

Idag väljer hon att se en mening i 
det som skett. Genom sina erfaren-
heter hjälper hon andra. I soffan där 
vi dricker kaffe sitter ofta trasiga 
människor. Ibland trasiga par. Hon 
vill träffa alla fem gånger. Två 
gånger pratar de om det som varit, 
två om hur livet är nu och så det 
sista – vad kan komma ur det här?

– Vi siktar på något bättre. De 
här samtalen är så otroligt betydel-
sefulla. Jag har sett hur människor 
som mått dåligt och varit trasiga har 
kommit tillbaka till livet, tillbaka till 
samhället.

Hon berättar om när hon pre-
dikade på ett fängelse. Texten var 
ironiskt nog från Bergspredikan där 
Jesus säger ”jag satt i fängelse och ni 
besökte mig”.

– En av fångarna protesterade ge-
nast. Han tyckte jag skulle vara tyst, 
jag visste ju inte vad jag pratade om. 
När jag berättade att jag själv suttit i 
fängelse i Turkiet reagerade han bara 
med ”Va?!”. Sedan fick jag fortsätta.

”INTE ENS DÖDEN 
VILLE HA MIG”

Text och foto: Marlene W Antonson

Intervju.

För Annahita är ingen människa 
hopplös.

– Om jag kan, den svagaste av 
alla människor… Jag har försökt ta 
självmord två gånger

 – men inte ens döden ville ha mig.
Svaret hänger i luften. Alla kan 

komma tillbaka!
– Den största glädjen är när 

trasiga människor säger ”Nu är jag 
på benen igen.” Problemen kanske 
finns kvar men de känner friheten, 
de är inte längre fångna i tanken.

A N N A H I TA Ä R GL A D att hon får ge 
vidare. 

– Jag ska ge kärlek. Det är det 
som är mitt uppdrag. 

Det förflutna lever hela tiden med 
Annahita, men hon går inte längre 
och ser sig om över axeln som hon 
gjorde förr.

– Så fort jag såg en vit bil tänkte 
jag att det var min förra man som 
hittat mig. Det gör jag inte längre. 
Jag träffade honom kort för några år 
sedan. Det var obehagligt men idag 
tycker jag mer synd om honom. Han 
förstår inte vad han gjort. Men jag 
har förlåtit.

”Jag ville inte leva med någon  
annan man men kunde samtidigt 

inte leva som ensamstående  
kvinna, det var för farligt.”

Annahita Parsan var länge på flykt. Från en misshandlande make. Från 
sitt hemland. Från sitt eget liv.

– Men inte ens döden ville ha mig. Idag omfamnar hon livet – och hjälper 
andra att också göra det.

KD POLITIK:

VÅRD OCH OMSORG
Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån 
kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg. 
Alla har rätt till en god vård, i tid, i hela landet.

”Vi kristdemokrater kommer alltid 
prioritera insatser för de mest utsatta 
patienterna. Det är de som kommer i 
kläm när vården inte är jämlik och när 
valfriheten naggas i kanten.”
Emma Henriksson (KD)
Ordförande socialutskottet

KD vill med sin politik:

• Överföra ansvaret för den avancerade sjukhusvården från   
    landstingen till staten

•  Öka  resurserna till primärvården för bättre tillgänglighet   
    även kvällar och helger

• Skärpa vårdgarantin, ingen ska vänta längre än till nästa dag  
 för besök i primärvården

• Återinföra kömiljarden för att korta vårdköerna

• Införa en äldreboendegaranti, personer över 85 år  ska få en  
 plats när de bedömer att de behöver det

•  Avlasta vård-och omsorgspersonal genom att införa  
 vårdserviceteam

• Samla barn-och ungdomshälsovården och öka resurserna   
  till BUP
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 För drygt 20 år sedan kom  jag 
till Bosnien som nytillträdd 
korrespondent för Sveriges 

Television. Kriget rasade, våldet var 
en del av vardagen och motsättning-
arna mellan olika grupper var av-
grundsdjupa. Värst var situationen i 
Sarajevo, hela tillvaron var sönder-
slagen, alla brottades med skräcken 
för granatattacker och krypskyttar.

Till följd av kriget dödades minst 
10 000 människor i den bosniska 
huvudstaden – bland dem 1 500 
barn. Ett av offren var en flicka i 
tioårsåldern vars föräldrar jag kom 
i kontakt med 1994. Flickan hade 
dödats brutalt av en krypskytt när 
hon lekte i sitt eget rum.

Jag kommer ihåg hur jag mötte 
den sörjande familjen, hur den 
döda flickans föräldrar vädjade om 
internationell hjälp för att bryta 
belägringen av Sarajevo. Men jag 
minns framför allt hur de visade 
mig flickans rum, hur jag stirrade 
på de orörda leksakerna och hur 
blicken fastnade på en stor blodfläck 
i heltäckningsmattan.

Det kändes som att tiden stan-
nade, som om blodfläcken efter den 
lilla flickan plötsligt kom att sym-
bolisera hela Sarajevos lidande och 
krigets ofattbara grymhet.

Krigen i före detta Jugoslavien il-
lustrerar våldets konsekvenser, men 
också nödvändigheten av samhörig-
het och politisk dialog. Drygt tjugo 

år efter att vapnen tystnat kan vi 
konstatera att EU är vår tids största 
fredsprojekt. I det Europa som 
genom historien präglats av konflik-
ter, plågats av diktaturer och delats 
av järnridån är krig inte längre ett 
alternativ.

För egen del var det i rollen som 
krigskorrespondent som förståelsen 
för den europeiska gemenskapens 
betydelse växte fram. Att rösta ja 
i folkomröstningen om EU kändes 
viktigt, men det var i perspektivet av 
kriget och upplevelserna i Bosnien 
som den djupare innebörden av EU-
samarbetet stod klar.

Kristdemokraternas nestor Alf 
Svensson brukar påminna om att 
personerna som grundade EU hörde 
hemma i kristdemokratin. Som de 
statsmän de var pläderade de för 
samarbete och försoning istället 
för revansch och vedergällning. 
Och till det EU som följde i spåren 
av deras kol- och stålgemenskap 
köar idag länder för att ansluta sig. 
På västra Balkan och i Ukraina vet 
beslutsfattare och befolkning att ett 
unionsmedlemskap stärker männis-
kors frihet, etablerar rättsstater och 
skyddar minoriteter.

Ändå finns det ständigt anledning 
av pröva vilka beslut som verkligen 
hör hemma på EU-nivå. Subsi-
diariteten ger inget universalsvar 
på frågan vilken beslutsnivå som 
är lämplig i varje given situation, 

men principen att beslut ska fattas 
så nära medborgarna som möjligt 
måste hållas levande.

Inte minst i dessa dagar när 
ledande EU-företrädare pläderar för 
ny och omfattande maktöverföring 
till Bryssel. Det ska ses i ljuset av 
Storbritanniens beslut att lämna 
unionen och en svår kris för den ge-
mensamma valutan, men lösningen 
på allvarliga utmaningar kan inte 
alltid och med automatik vara mer 
centralisering.

I det vägskäl som EU befinner 
sig är det viktigare än på länge att 
samarbetet fokuserar på dagens 
gemensamma problem. Förtroen-
deklyftan mellan beslutsfattare och 
medborgare överbryggas inte genom 
ny onödig överstatlighet, utan 
genom effektiva lösningar på vår 
tids stora utmaningar; flyktingsitua-
tionen, klimatfrågan, kampen mot 
terrorism och organiserad brottslig-
het. Till detta vill och kan Krist-
demokraterna bidra. Konstruktivt 
ifrågasättande av onödig överstatlig-
het går att kombinera med visionen 
om en stark, konkurrenskraftig och 
framtidsinriktad union. En union 
vars främsta uppgift är och förblir 
att bygga samförstånd och fred.

Lars Adaktusson (KD)
Europaparlamentariker

Kriget i Bosnien visade på 
Europasamarbetets betydelse .«

Krönika.Sudoku

Lätt sudoku Medel sudoku

Angela Merkel 
av Stefan Kornelius 
(Historiska media)

I september är det 
förbundsdagsval i 

Tyskland och Angela Merkel, de 
tyska kristdemokraternas ledare 
och tyskarnas förbundskansler, 
ställer upp för ytterligare en 
period. Denna biografi svarar på 
frågorna om vem hon är bakom det 
försynta leendet och de för henne 
karaktäristiska dräktkavajerna. 
Hennes fascinerande livshistoria 
från uppväxten i DDR till att bli 
det enade demokratiska Tysklands 
första kvinnliga kansler är väl värd 
att ta del av. Dessutom blir man 
som läsare en smula mer bildad om 
tysk inrikespolitik inför förbunds-
dagsvalet i slutet av september.

Glöm mig
 av Alex Schulman  

(Bookmark förlag)

Precis som Alex 
Schulmans tidigare 

romaner är denna både självutläm-
nande, tankeväckande och känslo-
sam. Romanen handlar om hur det 
kan vara att växa upp som barn till 
en alkoholist. Det är Alex mamma 
som är alkoholisten och Alex som 
är barnet. Läsaren möter dem 
såväl i situationer i Alex barndom 
som alldeles nyss, både före och 
efter mamman varit på behand-
lingshem för sin alkoholism. Det är 
en bok om att tassa på tå, att utstå 
lynnighet och tystnad och om vil-
ken tragik det finns bakom många 
människors ytterdörrar. Det är 
en känslig och finstämd berät-
telse som sitter kvar långt efter att 
boken är färdigläst.

Swede Hollow 
av Ola Larsmo 
 (Albert Bonniers förlag)

Emigrationen kring 
förra sekelskiftet är 

temat och läsaren får följa med en 
familj som lämnar Sverige och tar 
sig till USA. Deras vedermödor när 
de ska etablera sig i de nya landet 
beskrivs både ingående och ur 
ett personligt perspektiv. Larsmo 
levandegör karaktärerna på ett 
fantastiskt fängslande sätt. En ak-
tuell bok om ett historiskt skeende, 
men också aktuell eftersom den så 
väl skildrar utsattheten människor 
kan uppleva i ett nytt samman-
hang och ett nytt land.

Boktips

Välskrivna böcker med spännande eller intressanta teman är alltid välkomna 
som sällskap. Nedan några tips för hängmattan och läsfåtöljen.
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