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Ledare
från Distriktsordföranden
BUD OM VÅR, det känns så i kroppen. Ljuset erövrar en allt större del av dygnet. Nysnö och takdropp hör våren till. Vid husfasaden börjar de
tidiga vårblommorna sakta men säkert tränga
igenom den frostiga jordskorpan. Fåglarna
börjar bli livliga och tränar ihärdigt på sina vårmelodier. Nu vaknar naturen, hinner Du njuta?
Vintern är för en organisation som Kristdemokraterna årsmötestid. Verkställande utskottets ledamöter har med något undantag besökt
lokalavdelningarnas årsmöten. Syftet med detta
var att fördjupa och utveckla relationerna mellan distriktsstyrelse och lokalavdelningarna. För
att få en slagkraftigare politisk organisation är
det mycket viktigt att distrikt och lokalavdelningar går i takt. I detta viktiga arbete
måste samtliga parter känna sitt ansvar.
Distriktets nyvalda VU får ta på sig uppgiften
att driva dessa frågor.

Distriktets extra stämma fastställde verksamhetsplan för 2004 i november. Nu gäller det att genomföra det som
beslutats. I år kommer det att hända mycket
som kan ge Kristdemokraterna mycket medial
uppmärksamhet. Valet av partiledare vid det
extra rikstinget den 3 april är en stor händelse
i partiet. Den mediala uppmärksamheten har
varit omfattande och det är inte så ofta de rikstäckande medierna visar så stort intresse för vad
man tycker ute i distrikten. Men så har ju inte
Kristdemokraterna för vana att byta partiledare
så ofta. Vem som nu än blir vald till partiledare, är det viktigt att vi som medlemmar sluter upp bakom honom/henne. Det sämsta som
kan hända just nu är om det skulle sprida sig
ett missnöje som följd av valet. Nu gäller det

OMFATTANDE VERKSAMHET.

att kraftsamla och rida på den mediala uppmärksamheten och då skall vi se till att våra
profilfrågor får en framskjuten position. Det
jag skrev i ledaren nr 3, 2003 gäller fortfarande
”Kristdemokraterna måste nu anstränga sig
extra mycket för att hitta de rätta profilfrågorna
och samla styrkorna och vända den nedåtgående opinionstränden”.
Valrörelsen inför EU-valet blir ett test hur
vår valorganisation fungerar. Valledarna från
lokalavdelningarna har därvid en mycket viktig uppgift att tillsammans med distriktsledningen genomföra en slagkraftig valrörelse.
I år fyller Kristdemokraterna
40 år. Den 20 mars hålls en jubileumsfest i
Stockholm, till vilken intresserade kan anmäla
sig. Här i Östergötland planeras också för en
fest för att högtidlighålla partiets 40 årsdag.
Festen planeras att hållas i anslutning till en
kommun- och landstingsdag dit alla i Östergötland som har något uppdrag för Kristdemokraterna kommer att inbjudas. En arbetsgrupp
håller på med planeringen.
Värderade vänner låt oss anstränga oss för
att knyta nya krafter till partiorganisationen.
Jag påstår efter lokalavdelningsbesök att det behövs. Många känner det tungt och krävande
och önskar att fler engagerade sig i lokalavdelningsarbetet och det kommunpolitiska arbetet. Samtidigt vill jag tacka alla Er som med
energi och målmedvetenhet arbetar för den
kristdemokratiska id´eologin och värdegrunden. Vi möts på barikaderna!

HÖGTID I PARTIET.

SVEN E. ANDERSSON
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Kristdemokraterna i Östergötland
bjuder in till

Vårstämma
Lördag 13 mars kl 09.30-15.00
på Sjöstorps gård, Ödeshög

Temat för stämman är:

Europaparlamentsvalet
09.30 Kaffe
10.00 Tal av riksdagsledamot
Ingvar Svensson om EU:s
framtida konstitution.
11.00 Sång och musik av Anki
Ramevik.
11.15 Tal av riksdagsledamöterna Yvonne Andersson och
Sven Brus om Europaparlamentsvalet och Kristdemokraternas valplattform.
12.00 Lunch
13.30 Stämman öppna
15.00 Avslutning med kaffe

Detta är nummer 138 sedan starten.
Omslagsbild: Paris. Foto: Per Larsson.
Ansvarig utgivare: Lars Malmbjörk
Redaktion: Per Larsson (redaktör), Sven E.
Andersson, Lars Malmbjörk.
per.larsson@kristdemokraterna.se

Välkommen!

Tryckt av BPT-tryck AB.
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Aktuellt
i Distriktet
Hägglund men jag garderar med Mats Odell.
Är det någon som vill slå vad?
SVEN E ANDERSSON

Lokalavdelningarnas årsmöten

Blir det månne Göran Hägglund? På Kristdemokraternas extra riksting 3 april får vi svaret.

Nominering till partiledare

Partiets valberedning uppmanade distrikt och
lokalavdelningar att lämna förslag på personer
man ville se som ledamöter i partistyrelsen.
Distriktsstyrelsen har vid sitt sammanträde den
26 januari beslutat föreslå Yvonne Andersson
till ordinarie ledamot och Ann-Sofie Bergeling
till ersättare i partistyrelsen. Vid samma sammanträde beslutades också föreslå Mats Odell
som kandidat till partiledare efter Alf Svensson. Mats Odell fick en mycket tydlig majoritet i distriktsstyrelsen. Dock fanns det några
som förordare Göran Hägglund. Maria Larsson diskuterades inte alls eftersom hon och
Stefan Attefall så tydligt deklarerat att de inte
stod till förfogande. Beslutat att nominera Mats
Odell motiverades med följande: ”Mats Odell
har erfarenhet från Kristdemokraterna sedan
partiets start, är väl känd bland partiföreträdare,
han är väl förankrad i partiets ideologi och
värdegrund, har erfarenhet från flerårigt riksdagsarbete och regeringsarbete, har god samarbetsförmåga och en bra medial framtoning”.
Eftersom det nu finns två heta partiledarkandidater blir det mycket spännande att följa den
mediala debatten fram till det extra rikstinget
den 3 april. Mitt grundtips i nuläget är Göran
4

Distriktsstyrelsens VU beslutade förra året att
besöka samtliga lokalavdelningar. Så gjordes
också under hösten. Syftet var att fördjupa relationerna mellan distrikt och lokalavdelningar.
Erfarenheterna var genomgående mycket positiva och lärorika för både distriktsrepresentant
och lokalavdelningsstyrelsen.
VU tog också initiativ till att besöka lokalavdelningarnas årsmöten. Eftersom tiden för
årsmöten är kort kunde inte alla lokalavdelningar få besök. I de fallen skickades en
skriftlig hälsning från distriktsledningen.
VU har på detta sätt skaffat sig en hel del
erfarenheter, som nu skall analyseras och bearbetas. Resultatet kommer sedan att ligga till
grund för samtal med ledningen för lokalavdelningarna om det som framkommit vid besöken. Allt detta syftar till att få en ännu bättre
fungerande partiorganisation i Östergötland.
SVEN E ADERSSON

Etikkvällar i Norrköping

Norrköpings lokalavdelning bjuder in hela distriktet till tre intressanta kvällar med den gemensamma rubriken ”Etik i ärtsoppan”. Tre
torsdagar under våren behandlas tre etiska frågor. Om du är intresserad att komma, anmäl
dig till telefonsvarare 011-18 41 34.
25 mars Tycker du att media ”tycker” rätt? Etik i
medielandskapet. Chefredaktör Karl-Åke
Bredenberg. Norrköpings Tidningars hus,
Stohagsgatan 2, kl 18.30
15 april

Tycker du att våra barn hittar den ”rätta”
vägen? Vad serveras barnen via litteraturen? Barnbibliotikarie Christina Äng. Kristdemokraternas lokal, Kristinaplatsen 1-3.

27 maj

Tycker du att ”kyrkan” visar vägen? Konsten att vara människa. Medverkan av
präst. Kristdemokraternas lokal.

Kristdemokraterna 40 år

I år har det gått 40 år sedan Kristdemokraterna
grundades 1964. Det kommer att firas och
uppmärksammas på många olika sätt under
året. I Östergötland planeras ett stort firande i
september, men redan nu i mars finns möjlighet att gratulera partiet. Lördag 20 mars kl
19.00 bjuder riksorganisationen in till jubileumsmiddag i Vinterträdgården på Grand
Hôtel i Stockholm. Det blir musik, minnen
och överraskningar och en exklusiv trerättersmeny serveras. Priset per person är 450 kronor. Anmälan görs senast 12 mars till Inger
Strömbom, tfn 070-266 04 45 eller e-post till
inger.strombom@kristdemokraterna.se.
Riksdagsledamöter till Östergötland

Måndag 22 mars kommer en delegation av
Kristdemokratiska riksdagsledamöter till Östergötland. Det är partiets representanter i justitieutskottet, konsitutionsutskottet och lagutskottet. Under dagen ska studiebesök göras på
Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)
i Linköping och på rättspsyk i Vadstena. På
kvällen finns möjlighet för östgötska Kristdemokrater och andra att möta riksdagsledamöterna vid en samling i Missionskyrkans konferenslokaler kl 18.00. I gruppen ingår bland
annat Peter Althin som i egenskap av advokat
deltagit i flera av Sveriges mest uppmärksammade rättegångar. Övriga riksdagsledamöter
som kommer är Ragnwi Marcelind, Ingemar
Vänerlöv, Ingvar Svensson, Tuve Skånberg,
Helena Höij och Yvonne Andersson.
Satsning på framtiden!

Alla Kristdemokrater i Östergötland med uppdrag i kommun, landsting och partiorganisationen kommer att bjudas in till en regional
fortbildnings-, kultur- och jubileumsdag i början av hösten 2004. Det blir föredrag, seminarier och avslutande jubileulmsmiddag. Mer
information kommer i nästa Östergyllen.

Blickar
mot Europa
Val till Europaparlamentet

Lördag 13 juni 2004 är det dags för nytt
val till Europaparlamentet. Det blir tredje
gången som Sverige utser representanter till
det gemensamma europeiska parlamentet.
Som alltid när det är val blir det självklart
intensiv valkampanj veckorna innan valet.
Men hela våren kommer naturligtvis ha ett
visst fokus på det stundande valet.
Kristdemokraterna har utsett sina toppkandidater i valet, Anders Wijkman, Helena Halldorf-Romero, Lennart Sacrédeus
och Desirée Pethrus-Engström. De kommer förstås bedriva ett intensivt kampanjarbete. Men även på lokal nivå måste valet
förberedas. Kristdemokraterna i Östergötland antog vid distriktsstyrelsens sammanträde i december en valplan för distriktet.
Distriktsordförande Sven E. Andersson utsågs vid samma tillfälle till distriktets valledare.
Länets lokalavdelningar ska också anta
valplaner och utse valledare. Distriktet
kommer under våren att anordna ett träff
för valledarna och lördag 8 maj blir det
regional valupptakt i Jönköping.
Målet för Östergötland är att öka från
de 7,6 procent Kristdemokraterna fick i
europaparlamentsvalet 1999, till drygt 10
procent i årets val. Huvudfrågorna man ska
fokusera på är miljö, gränsöverskridande
brottslighet och global rättvisa.
Det kommer att bli en hel del valmöten,
utdelning av information och valmaterial
o.s.v. I det arbetet är alla viktiga. Vi måste
tillsammans arbeta för ett bra resultat i valet till Europarlamentet!
PER LARSSON
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Rapport
från kommun- och landstingsdagar

Det riktiga vintervädret med mycket snö var liksom intressanta och utvecklande seminarier och föredrag en
uppfriskande upplevelse vid kommun- och landstingsdagarna i Umeå.

Politik och äventyr i vintrigt Umeå
Årets upplaga av Kristdemokraternas kommunoch landstingsdagar tog sin plats i Norrlands
största stad, Umeå. Dagarna var fyllda av intressanta seminarier, engagerande föredrag,
uppsluppen feststämning och trevlig gemenskap. Men dagarna kommer också att bli ihågkomna för vinter, snö och de äventyr det kan
föra med sig.

I Östergötland var januari 2004 en riktigt kall
månad. En och annan morgon klättrade termometern ned till sällan skådade temperaturer i tjugo-minus-klassen. Snö låg på marken,
och stannade till och med kvar under längre
tidsperioder utan att smälta bort. Som östgöte
borde man alltså ha varit ganska nöjd med
vinterutdelningen när januari led mot sitt slut.
Men för de Kristdemokrater som for den långa
vägen till Umeå skulle saken plötsligt komma
i ett helt annat läge.
Transporterna till Umeå fungerade olika
bra för olika resenärer. Det största flygbolaget
hade strejk under den aktuella resdagens för6

sta timmar, vilket drabbade många Kristdemokrater som hade bokat sin resa via partiets centrala bokning. Partivänner från sydligare landskap som Småland och Blekinge hade chartrat
ett flygplan som blev fast några timmar i södra
Sverige på grund av dimma. De flesta östgötar
lyckades dock ta sig till Umeå relativt problemfritt. Några hade valt en senare avgång med
det stora flygbolaget och kunde undvika strejken. Andra hade valt ett mindre konkurrerande
flygbolag som inte hade strejk alls och flera hade
valt att stanna på marken och åka nattåg. Slutsatsen blev att de billigare och vid första anblick något obekvämare alternativen blev de
snabba och fungerande resesätten.
skulle dock alla snabbt inse
att behovet av vinter absolut inte blivit tillfredsställt i sydliga Östergötland. I Umeå fanns ett
rejält snötäcke. Upplogade snövallar längs vissa
vägar var högre än den längste kristdemokraten. Då vare sig saltning eller sandning av
VÄL FRAMME I UMEÅ

vägar förekommer i Umeå, var alla vägar vackra, rena och ljuddämpande vintervägar. Befolkningen lär sig helt enkelt att köra på vinterväglag och respekterar vad det kan innebära. Kostnaderna för sandning och saltning blir obefintliga och stadsklimatet mycket trevligare!
Kanske finns något att lära för sydlänningar?
Den uppmärksamme kunde också notera
att i stort sätt alla som vandrade på Umeås gator bar mössa och knäppta jackor. Vi östgötar
under trettio vandrade ofta runt utan mössa
och med uppknäppta jackor under de värsta
köldknäpparna i januari. Ytterligare något att
lära från våra landsmän i norr?
sin prägel på kommunoch landstingsdagarna. Men under föredrag
och seminarier i Folkets Hus var vintervädret
lätt att glömma bort. I den stora salen Idun
samlades alla deltagare från hela Sverige för att
lyssna på när Maria Larsson presenterade det
nya familjepolitiska programmet, när Stefan
Attefall presenterade oppositionsplattformen,
och när inbjudna talare som Stefan Fölster från
Svenskt Näringsliv och Annika Åhnberg från
Rädda Barnen höll engagerande och kunniga
anföranden. Till avslutningen på lördagen kom

VÄDERLEKEN SATTE ALLTSÅ

till sist Alf Svensson och höll sist sista tal vid
kommun- och landstingsdagar som partiledare.
Oavsett vem som efteträder honom blir det
svårt att upprepa hans exeptionella talekonst.
Anförandet följdes av stående ovationer som
varade i flera minuter. Alf Svensson var inte
den ende i lokalen som var rörd.
Innan dess hade flera intressanta seminarieprogram erbjudits inom skiftande kommunoch landstingspolitiska områden. Det är
spänande och fortbildande att ta del av erfarenheter från olika håll i Sverige.
självklart på plats i Umeå
och det material som sedan sändes och trycktes var av skiftande karaktär. Det annars seriösa och mest sedda nyhetsprogrammet Rapport inledde fredagskvällens inslag från kommun- och landstingsdagarna med att visa ett
klipp från 1978. En kvinlig Kds:are med barn
på armen deklarerade att hon tyckte att minst
en förälder bör vara hemma på heltid hos sina
barn. Sedan drev Rapport ståndpunkten att
inget hänt med Kristdemokratisk familjepolitik sedan 1978. Objektiv nyhetsjournalistik?
Expressen valde att i sin lördagstidning recensera de olika inslagen på fredagskvällens
festmiddag med getingar. Den utsända reporten gav festen ett ganska hyfsat betyg, med
undantag för en krånglig övning i stämsång.
Vidare uppmärksammade man ett tilltag från
några östgötska festdeltagare att skicka runt en
”budkavle” med budskapet ”Vi vill ha Maria
tillbaka!”. Med facit i hand var inte heller det
ett framgångsrikt inslag . . .
FLERA MEDIER FANNS

dock dagarna i Umeå betraktas som mycket lyckade! Trots det kan man
ändå med viss lättnad konstatera att nästa års
kommun- och landstingsdagar är förlagda till
Örebro. Elva mil känns mer behändiga än de
dryga 80 vi tillryggalade till Umeå!

SAMMANTAGET MÅSTE

Maria Larsson presenterade Kristdemokraternas nya
familjepolitiska program och blev föremål för budkavle.

PER LARSSON
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Aktuell
fråga i rikspolitiken

Ska en ny lag klubbas igenom? Kristdemokraternas Yvonne Andersson säger bestämt ”Nej!”.

Nej till könsneutral äktenskapsbalk!
Med oro följer vi trenderna inom det familjepolitiska området. Människor mår dåligt av
splittrade relationer och den nära gemenskapen fungerar inte som man hade tänkt. Lagstiftare svarar med lösningar som är trendiga men
knappast löser problemen. Att förändra de tre
juridiska samlevnadsformer som nu finns ställer till med oreda och bör förhindras.

Vi har idag tre juridiska samlevnadsformer som
är olika till sin innebörd och karaktär; äktenskapet, registrerat partnerskap och samboförhållanden. Äktenskapet är den tryggaste juridiska samlevnadsformen som grund för en
stabil familj.Sambolagen är könsneutral.
Forkskare har uttalat sig: ”Familjestabilitet
har ett värde även om antagligen inte alla anser det idag”, skriver professor Anders Agell (
Kristdemokratisk Debatt, 1/2003). En fungerande kärnfamilj erbjuder den förhållandevis
säkraste miljön för barnens personliga och sociala utveckling, enligt professor Lars Dencik.
Professor Torsten Huséns arbeten om barns
uppväxtförhållanden går i samma riktning.
Också för mannen och kvinnan kan stabiliteten av ett förhållande vara av stort värde, enligt Agell som skriver vidare: ”Även om vi måste
8

acceptera sociala förändringar och nya attityder hos människorna finns det anledning till
oro för kärnfamiljens stabilitet i Sverige”.
DET ÄR BARA HÄLFTEN så vanligt att barn till gifta
upplever en separation mellan föräldrarna som
att barn till föräldrar som valt en annan samlevnadsform gör. Den naturrättsliga bakgrunden till äktenskapet är att eftersom barns biologiska föräldrars handlingar är den direkta
orsaken till att barnen blir till så har också föräldrarna naturliga skyldigheter att ta ansvar för
dessa. De blivande föräldrarna proklamerar i
vigseln sin kärlek och sin vilja till en beständig
relation. På detta sätt kan de barn som blir
resultatet av de giftas samliv få sina behov av
gemensam omvårdnad tillgodosedda och få
växa upp med såväl en manlig som kvinnlig
förebild. Äktenskapet utgör därmed grunden
för familjebildning. Dessutom regleras förhållandet mellan parterna genom äktenskapsbalken som är ämnad att ge barn och föräldrar
trygghet i sin relation. Äktenskapet har utöver
denna funktion andra innehållsliga värden som
gör den till en trygg samlevnadsform. Det är
självklart så att alla som ingår äktenskap inte

Yvonne Andersson är riksdagsledamot och Kristdemokraternas ledamot i lagutskottet.

Riksdagen står inför ett svårt beslut. Ska man lyssna
på folket eller ska man följa aktuella trender . . .

avser eller kan skaffa barn men väljer den formen för dess egen skull.
Människor utvecklas, mognar och mår bäst
i små grupper. I den lilla grupp som en familj
utgör får familjemedlemmarna möjlighet att
möta kärlek, omtanke och förståelse men också
ställas inför krav och ta ansvar. Familjen anknyter på detta sätt till människans djupaste
behov; behovet att bli sedd och inte vara utbytbar. Det är därför viktigt att familjer är stabila över tid. Alltför många tvingas möta upplevelsen att vara utbytbar, relationer bryts och
familjen upplöses.

När det gäller kyrkans inställning till att registrera partnerskap är det kyrkans avgörande
inte lagstiftarnas. Vi har ingen statskyrka och
ska heller inte i något avseende inkräkta på
religionsfriheten. Kyrkorna måste själva bestämma vilka ageranden de ska ha.
Jag är övertygad om att de drivande partierna, c, fp, v, mp och s inte till fullo har sina
väljares stöd i denna fråga.Under förra våren
begärdes företräden inför lagutskottet i frågan
om könsneutrala äktenskap från ett antal organisationer vilket föranledde en bordläggning
av ärendet. Sedan dess har svenska folket visat
vad de tycker om könsneutrala äktenskap, hela
26 000 namnunderskrifter mot könsneutral
äktenskapslagstiftning har skickats till Lagutskottet. Ett rekord utan motstycke. Makthavarna måste lyssna på folket, det är allvarligt
om ett skikt i samhället genomför lagförändringar som inte har stöd hos medborgarna!
Äktenskapet är internationellt till sin innebörd,
det har visats vara överlägset beträffande familjestabilitet och har flerhundraåriga traditioner
i vår kultur. Det finns ingen anledning att förändra det som fungerar bra. Det finns redan
en samlevnadsform som möter behovet av
trygga relationer för homosexuella. Vi ska stärka äktenskapets ställning som juridisk samlevnadsform för barnens skull.

att Centerpartiet går i täten
för att genomdriva könsneutral äktenkskaplagstiftning. Utöver dem har företrädare för fp, s,
mp och v skrivit under yrkanden om detta som
Riksdagens Lagutskott har att ta ställning till.
Skälen anses vara att homosexuella diskrimineras genom att de inte får kallas äkta makar
och att de inte får registreras i kyrkan. Jag förstår inte varför man skulle diskrimineras för
att olika samlevnadsformer benämns olika. I
själva verket diskrimineras de som gifter sig
genom att de betalar mer skatt än om de valde
en annan samlevnadsform Denna diskriminering borde åtgärdas i första hand. Självklart
ska ingen betala mer skatt för att de gifter sig!

DET ÄR FÖRVÅNANDE

YVONNE ANDERSSON
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Aktuellt
i Landstingspolitiken

Att våga lyssna på medborgarna!

Den fråga som dominerat diskussioner och fått
mest utrymme i medier är folkomröstningsfrågan. En grupp sjukvårdsanställda i Motala
startade under hösten 2003 en namninsamling för en folkomröstning om sjukvården i
länet. Insamlingen, intresset och engagemanget
växte och spred sig över hela Östergötland.
Hela 28 000 östgötar skrev på uppropet. Det
uppskattas vara en av de största namninsamlingar som har gjorts i länet och den första begäran om folkomröstning som gjorts i landstinget i Östergötland.
Den Kristdemokratiska landstingsgruppen
har liksom de 28 000 upprörts över hur landstingets politiska majoritet hanterat vården i
länet. Som berättats om i tidigare nummer av
Östergyllen varnade Kristdemokraterna redan
våren 2002 för att landstingets ekonomi var i
fritt fall. Sedan har aktivt olika lösningar på
problemen presenterats i partiets eget budgetförslag och finansplan. En tillfällig höjning av
landstingsskatten skulle kunna skapa utrymme
för att ordentligt analysera vilka konsekvenser
olika besparingar och förändringar skulle
kunna få, och för att bromsa upp den drastiska nedmonteringen av sjukvården och istället åstadkomma kostnadsreduceringar genom
bland annat effektiviseringar.
DET FANNS ALLTSÅ en stor folklig frustration på
jakt efter en alternativ lösning av landstingets
ekonomiska kris. Och det fanns ett parti med
förslag på en alternativ lösning. I den begäran
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Inledningen på år 2004 har varit en intensiv och
spännande tid för Kristdemokraterna i Landstinget. Många viktiga ställningstaganden har
gjorts och uppmärksamheten i östgötska medier har varit stor. Nu är det viktigt att alla hjälps
åt att föra Kristdemokratisk politik vidare i
östgötarnas tjänst.

Levi Eckeskog, gruppledare för Kristdemokraterna i
landstinget är inte rädd för att ge sig ut och lyssna på
befolkningen. Här vid Coop Forum i Linköping.

om folkomröstning som de 28 000 östgötarna
skrivit under, fanns ett önskemål om att de tre
städerna Motala, Linköping och Norrköping
skulle kunna erbjuda akutsjukvård dygnet runt
med kirurgi, medicin och förlossningsvård.
Man konstaterade i förslaget till frågeformule-

ring att resurser måste tillsättas till detta.
Kristdemokraterna ansåg att det vore ett svek
mot demokratin att inte lyssna på den stora
folkopinion som samlats. Man tog därför kontakt med initiativtagarna till uppropet och berättade om det Kristdemokratiska förslaget om
en tillfällig skattehöjning för att klara vården.
Detta skulle kunna vara den finansieringslösning man sökte.
FÖRETRÄDARNA FÖR UPPROPET ställde sig positiva
till Kristdemokraternas idé och till landstingsstyrelsens sammanträde i januari formulerades
ett nytt förslag till folkomröstningsfråga som
också innehöll finansieringsaspekten med skattehöjning.
Trots den breda förankring som det Kristdemokratiska förslaget nu kom att ha, avslogs
det av majoriteten i landstingsstyrelsen. Men
det var inte tid att ge upp än. Efter landstingsgruppens gruppmöte i februari författades en
debattartikel som partiets samtliga ledamöter
i Landstingsfullmäktige skrev under.
Nu återstod bara landstingsfullmäktige, då
frågan slutgiltig skulle avgöras. Inledningen under förmiddagen fick ett dramatiskt avbrott då
lokalerna fick utrymmas på grund av ett bombhot. Dock kunde förhandlingarna återupptas
efter lunch och efter ett par andra ärenden var
stunden inne. Det blev en lång debatt som
stundtals kom att handla om mycket annat än
den egentliga folkomröstningsfrågan.
Kristdemokraterna hade planerat sitt age-

rande i debatten med tre välförberedda eniga
inlägg av gruppledare Levi Eckeskog, vice
gruppledare Nils-Ingvar Graan och Lars Eklund. Man hävdade samfällt att medborgarna
inte i något allmänt val har haft chansen att
säga vad man tycker om majoritetens drastiska
nedmontering av vården i Östergötland. Därför är en folkomröstning passande i denna
fråga.
- Det har aldrig tidigare funnits stå starka
skäl för folkomröstning som nu, menade Levi
Eckeskog.
och en ensam miljöpartist röstade för att en folkomröstning skulle
genomföras, förlorade initiativet till folkomröstning. Folkpartiet och Centerpartiet valde
att utan egentligt förbehåll stödja majoriteten.
Befolkningen fick inte chansen att göra sin röst
hörd. Demokratin förlorade på landstingsfullmäktiges sammanträde.
- Det är oerhört nedslående att inte folkets
vilja tas på allvar, kommenterade Levi Eckeskog
efter beslutet.
Kristdemokraterna måste nu fortsätta att
utforma sin oppositionspolitik för att på bästa
sätt värna vården för alla östgötar. Det kommer nya tillfällen att visa på vår vilja att genom dialog med medborgarna skapa en politik för framtidens Östergötland! Där behövs
vi alla. Välkommen med!
TROTS ATT MODERATERNA
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Information
från organisationsrådet

Värva och vinn din ålder i kaffe!

På distriktsstämman lördag 13 mars i Ödeshög kommer Organisationsrådet att introducera årets stora medlemsvärvningskampanj i
distriktet. Med start vid stämman pågår sedan
kampanjen under hela våren, sommaren och
in på hösten 2004. Resultatet presenteras och
priser delas ut vid höstens extra distriktsstämma
i Finspång.
Alla som deltar i värvningskampanjen får
en lott från Samhällslotteriet per värvad medlem. Värvar du tio nya medlemmar får du alltså
tio lotter och dina chanser att vinna Samhällslotteriets fina vinster ökar. När kampanjen i
höst är avslutad och sammanräkning skett finns
tre priser att dela ut. Den enskilde värvare som
värvat allra flest medlemmar vinner sin egen
ålder i kaffepaket. Är du 34 år vinner du alltså
34 kaffepaket och skulle en 87-åring vinna blir
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Distriktets organisationsråd inbjuder alla Kristdemokraternas medlemmar i Östergötland till
medlemsvärvningskampanj. Fina priser utlovas både till den enskilde värvare som värvar
flest och till hela lokalavdelningar.

Organisationsrådets ordförande Levi Eckeskog och
organisationssekreterare Iréne Langvik orkar nästan
bära sin egen ålder i kaffe. Orkar du?

priset 87 kaffepaket. Dessutom delas priser ut
till de flitigaste lokalavdelningarna. Dels den
lokalavdelning som har värvat numerärt flest
och dels den som har fått den procentuellt
största medlemsökningen. De två lokalavdelningar som vinner bjuds på smörgåstårta
av distriktet.

Så här gör du!

Värvningstalong
Jag har värvat en ny medlem till Kristdemokraterna!
Ny medlem
[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Värvare
[Namn]
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[Telefon]

Värva en medlem. Fyll
i uppgifter om medlemen och dig själv i
talongen och lämna
den till distriktskansliet. Värvar du fler än
en medlem, kan du
kopiera talongen eller
ladda ned en ny från
distriktets hemsida!
På distriktskansliet
finns också talonger
att hämta! Har du frågor, kontakta Iréne
Langvik, tel 013-10 16
20 eller besök distriktets hemsida!

Partiets
eget fullmäktige
Glimtar från partifullmäktige

Den 16 januari samlades partifullmäktige i
SIF-huset i Stockholm. Östergötland representerades av Sven E. Andersson, Nils-Ingvar
Graan, Carin Stenström, Margaretha Ericsson
och Iréne Langvik. Vi skulle fatta beslut om
tidpunkt för extra riksting för val av ny partiordförande efter Alf Svensson. Vi skulle dessutom fastställa listan för Europaparlamentsvalet, behandla organisationsutredningen,
samt de motioner som inte blev behandlade
på partifullmäktige i oktober 2003.
Första ärendet på föredragningslistan var
fastställande av valsedel till Europaparlamentsvalet 2004. Acko Ankarberg-Johansson

inledde med en beskrivning av normineringsprocessen och förslagets utformning. Där efter följde en lång och livlig diskussion som
föranledde många ombud att beträda talarstolen. Flera förslag om små och stora justeringar
av valsedeln framkom och flera ändringsförslag lades. Vid två tillfällen blev det sluten omröstning. De förslag som diskuterades mest var
Alf Svensson som första namn och Lennart
Sacrédeus placering på listan. Efter en lång och
intressant debatt så förklarade Alf Svensson
sig inte stå till förfogande och Lennart Sacré-

deus förklarade sig endast stå till förfogande
för den placering nomineringskommittén föreslagit. Resultatet efter den långa debatten blev
en oförändrad valsedel.
När det gäller det Extra rikstinget så fanns
det ett par förslag . Det ena var i samband med
40-års jubileumet förlagd över två dagar och
det andra som en separat dag. Det sista förslaget vann fullmäktiges gillande och det extra
rikstinget kommer att hållas den 3 april i Stockholm. De rikstingsombud som kallas till det
extra rikstinget är de ombud som valdes till
2003 års riksting.
En omfattande organisationsutredning har
gjorts där lokalavdelningar och distrikt har varit
remissinstanser. Även i detta ärendet var
debattlustan stor och synpunkter lades fram.
Ett yrkande om en insynsplast för ombudsmän
i partistyrelsen lades bland annat. Det förslaget hänsköts till den grupp som arbetar med
stadgarna eftersom det kräver en stadgeändring.
Partifullmäktige avslutades med motionsbehandling där Margaretha Ericsson hade med
en motion angående alkoholfrihet vid Kristdemokratiska arrangemang.
IRÉNE LANGVIK TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Vårens program för Seniorförbundet i länet
29 mars Vad bör man tänka på vid ett dödsfall. Information bl. a. om nya arvsregler.
26 maj Besök på Arbetets museum och Stadsmuseet i Norrköping
24 maj Yvonne Andersson berättar om aktuellt från riksdagen

Tid: kl 14.00, normalt i Baptistkyrkan, Klostergatan 46, Linköping.
Alltid kaffeservering!
Välkommen som medlem i Seniorförbundet, åtminstone du som är 55 plus!
Lars Malmbjörk, vice ordförande, tfn 013-131276
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Årsmöte
i östgötsk lokalavdelning

Maria Larsson tackades för ett lyckat framträdande i Kisa av ordförande Sven-Eric Andersson.

Allt fokus på Kinda vid Marias besök!
Ett vanligt huvdbry bland politiska partier är
hur man ska lyckas fånga medias intresse. Vad
ska man göra för att journalister och fotografer ska komma och bevaka vad man håller på
med i partiet? Kindas lokalavdelning hittade
ett lyckat recept!

Ett massmedieuppåd utan dess like präglade
Kristdemokraternas i Kinda årsmöte lördagen
den 7 februari. Maria Larsson var inbjuden att
tala. Det annonserade ämnet var ”Kristdemokraterna efter Alf Svensson” Maria hade vid
den tidpunkten meddelat att hon inte stod till
förfogande för valet av partiledare. Många åhörare och medlemmar hade kommit och media
var som sagt välrepresenterade.
KINDAPOSTEN, CORREN OCH EXPRESSEN, de senare
med särskilda fotografer som var mycket flitiga under Marias anförande. Maria talade i
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det närmaste oberörd av ”uppvaktningen” i
cirka en och en halv timme utan skrivet manus och främst med utgångspunkt av förslaget
till nytt familjepolitiskt program. Hon fick
några frågor om detta, men främst fråga om
hur hon ställer sig till att ställa upp i partiledarvalet. Hon gläntade lite på dörren och menade att om valberedningen ställde frågan så
fick hon väl ta det under övervägande. Maria
gjorde vårt årsmöte mycket intressant och
många medlemmar uttalade sitt stöd för henne
som vår nästa partiledare.
Vår ordförande Sven-Eric Andersson
tackade Maria med ett paket som innehöll en
keramikmugg från en Kisa-konsthantverkare.
Paketet var mycket ordentligt inslaget med
snören i patriloggans färger. Dem kände konstnären väl till för han är sympatisör!
LENA KÄCKER JOHANSSON

Aktuellt
från Framtidsbildarna

Att rapportera är att finnas . . .
STUDIEORGANISATIONEN FRAMTIDSBILDARNA är ett intressant verktyg i det kristdemokratiska arbetet. Analys, kompetensutveckling och gemenskap är givna mål som kan uppnås genom aktiviteter som kanaliseras genom studieorganisationen. Men även den lokala politiska idésmedjan har sin självklara hemvist inom Framtidsbildarna, precis som namnet antyder. Det betyder att i varje lokalavdelning, där politik bedrivs (onödigt påpekande), formas Framtiden
genom de aktiviteter ovan, som hör hemma
i vår egen studieorganisation. Så har det alltid varit under de 40 år som partiet har
funnits till. Vi kan också konstatera att
samhället omkring oss, kommuner,
landsting, Östsam och riksdag och regering värnar om det politiska arbetet och den
demokratiska utvecklingen. Ett tecken på detta
är bl a att Östsam har drygt 34 miljoner i sin
budget för folkbildningsverksamheten i Östergötland. Även om inte alla miljonerna går
till demokratins utveckling så skulle fler än de
som gör det, kunna gå dit. Men det beror på
oss!
Framtidsbildarna samarbetar med Sensus
studieförbund (fd SKS, Svenska Kyrkans studieförbund). Sensus är ett av staten godkänt
studieförbund. Vår egen studieorganisation
rapporterar alltså via Sensus. Just det, rapport
är nyckelordet. Rapporterar vi inte, finns vi
inte! Drastiskt kanske, men utan rapporter kan
inte Sensus ta till sig av de resurser som skulle
kunna föras till Framtidsbildarna. Logiskt,
enkelt, eller hur? Vad gör vi nu då? Jo, vi bör-

Glöm inte att
fylla i en
blankett vid
varje samling!

jar rapportera alla våra politiska samlingar ute
i lokalavdelningarna – och jag menar verkligen alla samlingar. Styrelsemöten, gruppmöten, arbetsgrupper, nomineringsgrupper, seminarier, you name it! Det är ju så, att varje grupp
har något huvudsakligt tema som diskussionen rör sig om – använd det som rubrik. Notera
Ledare / Ordförande och deltagare på blanketten och skicka till Framtidsbildarna – hur
enkelt som helst.
Blanketter finns på distriktsexpeditionen
eller hos lars.eklund@linkoping.se Hör av er!
Östergötland är ett av de aktivaste distrikten –
nu skall det synas också!
LARS EKLUND ORDFÖRANDE FRAMTIDSBILDARNA
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POSTTIDNING B
Östergyllen
Drottninggatan 24
582 25 Linköping
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

Varför har man en familj?

”

”Man har en familj för att ha sällskap
hela tiden och man har någon som älskar en”

KLOKA ORD FRÅN en pojke i sjätte klass. Här har
han fångat två vikiga delar. Vi behöver gemenskap och vi behöver känna oss älskade.
I vårt föränderliga samhälle ökar familjens
roll som identitetskapare och balanspunkt. Perfekta familjer och felfria föräldrar finns naturligtvis inte. Precis som i alla andra mänskliga
sammanhang uppstår konflikter och det finns
brister. Men trots sina brister är familjen den
viktigaste byggstenen i samhället och den livsform som har störst möjlighet att vara den lilla
nära gemenskap som behövs för att människor ska växa. Fungerar inte familjen som en
bas så fungerar inte heller samhället.
Låt oss hjälpas åt att skapa förutsättningar
för familjen att ha tid för varandra. Tid för gemenskap och tid att ge våra barn en värdegrund
att stå på.
IRÉNE LANGVIK

