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Ledare
från distriktsordföranden
Ett parti för ”verklighetens folk”!
, sol och bad – allt detta är ett minne blott, men effekten
av allas insatser under EU-valrörelsen är mycket påtaglig genom Alf Svensson på
plats i Bryssel. Allt hårt arbete som utfördes av kristdemokrater på olika håll i landet kommer också att påverka valresultatet i 2010 års val. Vår egen toppkandidat i
Östergötland, Christina Doctare, kryssade förbi både andra- och tredjenamnet på
listan. Christina lockade säkerligen många att rösta på kristdemokraterna som inte
tidigare röstat med oss.
Snart är det val igen! Just nu pågår nomineringar och provval inför kommunlandsting och riksdagsvalet 2010. Det gäller att sätta samman politiska grupper i
våra olika fullmäktigeförsamlingar där olika kompetenser kompletterar varandra
och fungerar som team. Vi behöver behålla erfarna ledamöter men också få in nya
personer, gärna yngre eftersom medelåldern är hög i dag. Alla medlemmar behöver
hjälpas åt att föreslå personer och våga fråga dem man har förtroende för och som
har en kristdemokratisk livs- och människosyn. Berätta att kristdemokraterna är ett
parti för ”Verklighetens folk”!

EU-val, sommar, semester

Jag har just lyssnat på en professor och forskare som gav en bild av dagens unga och
morgondagens vuxna; deras värderingar, upplevelser och tankar om framtiden. Det
var en beskrivning av en värld med drömmar och mardrömmar, framtidstro och oro,
ångest och jobbstress. Pojkar vill bli rika och kända och starta egna företag, flickor
vill flytta hemifrån, ha ett bra jobb och få barn.
Att inte få jobb, bli fattig och ensam är en mardröm, men det är också miljöförstöringen. På
frågan om vad som ger livet mening så kom
familjen först sedan vänner, fritid och arbete.
När jag hörde detta då tänkte jag – de unga är
”Verklighetens folk”!
Kristdemokraterna med sin genomtänkta
familjepolitik som omfattar hela livet från småbarnsåren ända till ålderdomen, med allt vad det
innebär av omsorg om varandra och kloka förslag
inom alla områden, är ett parti för ”Verklighetens
folk”. Det vet inte alla ännu, så det måste vi tala om!
Margaretha Ericsson
Distriktsordförande
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Ett viktigt val!
Söndag 20 september är det kyrkoval i Svenska
kyrkan! Varför skriver vi om det i Östergyllen, en
tidning för det politiska partiet Kristdemokraterna? Varför ska spaltutrymme ägnas åt en intern
angelägenhet i ett av landets kyrkosamfund?
Även om Svenska kyrkan är ett av flera från staten
fria samfund, har ändå den tidigare statskyrkan
en speciell roll i svenskt samhällsliv. Inte minst
när katastrofer, olyckor och andra traumatiska
händelser inträffar, är det kyrkan mitt i byn, mitt
i stan som får öppna sina portar för människor i
behov av stöd, tröst och samtal. Denna roll spelar
förstås också kyrkor inom andra samfund och
samarbetet mellan olika samfund ökar just nu
mycket. Men vad har det med ett politiskt parti
att göra? Inte alls, tycker nomineringsgruppen
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr). Som du
kan läsa på nästa uppslag är den viktigaste frågan
för (kr) att införa renodlade personval i Svenska
kyrkan och få bort de politiska partierna från
kyrkan. Därför har du ett viktigt val att göra 20
september. Rösta på Kristdemokrater i Svenska
kyrkan!
Per Larsson Redaktör

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.
Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

Redaktionen
ger information
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Tidningen Östergyllen är organ för Kristdemo
kraterna i Östergötland. Tidningen utkommer
med 4 nummer per år. Detta nummer har en
upplaga av 1500 exemplar.

[Adress]

Detta är nummer 159 sedan starten.

[Postadress]
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Ansvarig utgivare: Martina Axene
Redaktion: Per Larsson (redaktör), Margare
tha Ericsson, Martina Axene.
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[Telefon]
Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Westmansgatan 25 B
582 16 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se
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Kyrkoval
20 september 2009

De fyra översta namnen på kyrkomöteslistan för Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Från vänster: Gunilla Axén,
Norrköping (plats 4), Kurt Hedman, Linköping (plats 2), Kristina Vigren, Linghem (plats 1) och Irene Oskarsson,
Aneby (plats 3).

Rösta på kristdemokrater i Kyrkovalet!

Kristdemokraterna har som parti tagit avstånd från partipolitiska val till Svenska kyrkan. Människor
som delar kristdemokratiska värderingar går därför till val i ett från partiet fristående förbund,
Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Det är viktigt att du som läser Östergyllen och är medlem i
Svenska kyrkan går och röstar den 20 september. En framgång i kyrkovalet medför säkert rubriker
i massmedierna. Tänk dig följande rubriker i våra stora massmedier ”Kristdemokrater i Svenska
kyrkan vinnare i kyrkovalet”. Sådana rubriker bidrar till att sätta en positiv bild av kristdemokrater
som spiller över på 2010 års politiska val.

Våra främsta valfrågor rör införande av ett nytt valsystem som
innebär en övergång till renodlade personval.
Om Svenska kyrkans skall ha förtroende i
framtiden måste de partipolitiserade valen till
kyrkan snarast avskaffas. Vi tror nämligen att
den enskilda människan och Jesus Kristus skall
stå i centrum i Kyrkan, inte något parti eller
ideologi. Ett förskräckande exempel på politikernas inflytande är frågan om äktenskap för
samkönade. Här tvingas kyrkan vara ett lydigt
redskap för politikerna.

Personval måste införas.
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Äktenskapet mellan kvinna och man. Förbundet
driver på för att kyrkan skall bibehålla nuvarande äktenskapsbegrepp. Vi anser nämligen att
äktenskapet är en unik och omistlig förening
mellan kvinna och man och att kyrkan endast
bör erbjuda vigsel med en sådan innebörd.
Levande församlingar. De flesta svenskar tillhör
Svenska kyrkan. Kyrkan är som en jätte jämfört
med andra frivilliga organisationer i vårt land.
Det ger kyrkan ett stort ansvar att erbjuda en
varm, generös och inbjudande gemenskap för

alla som bor inom församlingens gränser. Samtidigt måste kyrkan vara trogen sin identitet
som evangeliskt lutherskt trossamfund.
De tre viktigaste
frågorna som vi driver är att stödet till barnoch ungdomsverksamheten måste prioriteras.
Långsiktigt handlar det om överlevnad.
Frågan om hur stiftet ska sköta sin ”främjanderoll” – att stiftet måste ”lyssna av”/ta
reda på vilka behov av stiftets stöd som församlingarna har.
Miljöfrågorna under mottot ”Guds skapelse – vårt ansvar”.
Jag vädjar till alla kristdemokrater som är
medlemmar i Svenska kyrkan – gå och rösta
söndagen den 20 september. Tack på förhand
för Din röst, den är mycket värdefull.
Mer information om vårt valprogram m m
hittar du på www.kyrkovalen.se

Vad gör vi i Linköpings stift?

Kurt Hedman

Våra toppkandidater
Till kyrkomötet
Kristina Vigren, Linghem
Kurt Hedman, Linköping
Gunilla Axén, Norrköping
Till stiftsfullmäktige
Domprosteriets valkrets
Per Larsson, Linköping
Ingegerd Vidmark , Linköping
Lennart Lidé, Linköping
Motala och Bergslags valkrets
Börje Bergvall, Finspång
Malin Hansson, Norrköping
Per Larsson, Linköping
Stångå Söderköpings valkrets
Kristina Vigren, Linghem
Kurt Enström, Söderköping
Anita Hedman, Linköping
Vedbo, Ydre och Folkungabygdens valkrets
Irene Oskarsson, Aneby
Nils-Gunnar Karlsson, Eksjö
Doris Andersson, Österbymo

FOTO: KURT HEDMAN

Norrköpings valkrets
Lars-Ove ”Osquar” Pettersson Stening
Malin Hansson
Fredrik Ingå
Tjust, Sevede & Aspelands valkrets
Irene Oskarsson, Aneby
Åke Skiöld, Västervik
Ingrid Klasén, Västervik
Kandidater i kyrkovalet bedriver valkampanj i partytält
på Lilla Torget i Linköping lördag 29 augusti. Från
vänster: Jan Widmark, Ingegerd Widmark, Per Larsson
och Tommy Sennehed.
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Aktuellt
i Distriktet
Ring till ombudsmannen och besök kansliet!

Har du frågor och funderingar eller på annat
sätt behöver komma i kontakt med ombudsman Liselotte Fager är du varmt välkommen
att höra av dig till henne på telefon 013-10 16
20, eller varför inte göra ett besök på distriktskansliet på Westmansgatan 25 B i Linköping.
Liselotte finns säkrast på plats måndag, tisdag
och torsdag mellan 09.00 och 15.00. Under
hösten har Liselotte ledig dag på onsdagar.
Socialpolitiskt nätverk om folkhälsa

Distriktets socialpolitiska nätverk träffas nästa
gång onsdag 23 september kl 18.30 på distriktskansliet på Westmangsatan 25 B i Linköping.
Temat för kvällen är den folkhälsopolitiska
processen, där länets kommuner och landstinget tillsammans ska revidera det folkhälospolitiska programmet och få bätre ordning på
samverkansformerna inom folkhälsoområdet.
Medverkande vid nätverksträffen är Kerstin
Mohall, projektledare för den folkhälospolitiska processen inom Regionförbundet Östsam
och Kristdemokraternas landstingsråd Levi
Eckeskog. Alla intresserade är varmt välkomna
att besöka nätverksträffen. Anmäl dig senast
måndag 21 september till Per Larsson, tfn
013-22 72 84 eller via e-post per.larsson@
kristdemokraterna.se.
Kulturpolitiskt nätverk till Arbetets Museum
Torsdag 24 september kl 18.30 träffas distriktets

kulturpolitiska nätverk. Denna gång i form av
ett studiebesök på Arbetets Museum i Norrköping. Museidirektör Anders Lind kommer
att berätta om museet, dess verksamhet och
forskning och Carina Milde, intendent för det
nya EWK-museet visar detta senste tillskott
till museianläggningen. Alla intresserade är
varmt välkomna att följa med. Anmäl dig
senast tisdag 22 september till Per Larsson,
tfn 013-22 72 84 eller via e-post per.larsson@
kristdemokraterna.se.
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Kontakt med systerparti i Tyskland

Sedan ett par år tillbaka har distriktet ett råd
för organisations- och internationella frågor.
Rådet har sedan det bildats arbetet med frågan
om möjligheten att etablera ett vändistrikt
inom Kristdemokraternas systerparti CDU
i Tyskland. Efter kontakter med bl.a. tyske
honorärkonsuln i Linköping, Hans Polzer,
har kontakt etablerats med CDU i tyska
förbundslandet Baden-Württemberg. 7-9 oktober åker en delegation bestående av tre av
rådets ledamöter och distriktsordförande till
förbundslandets huvudstad, Stuttgart, för att
träffa systerpartiet och diskutera om ömsesidigt
intresse finns att bli varandras vändistrikt. Om
så blir fallet, kommer du att kunna läsa mer
om det i kommande nummer av Östergyllen!
Regional kommun- och landstingsdag
Lördag 10 oktober kl 12.00 går startskottet för

årets upplaga av den regionala kommun- och
landstingsdagen med höstfest. Årets upplaga
av dagen går av stapeln på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. På programmet står flera
intressanta seminarier och spännande medverkande. Vid den avslutande höstfesten passar vi
också på att fira att Kristdemokraterna i Östergötland i år fyller 45 år och uruppförandet av
en ny kristdemokratisk sång utlovas! Läs mer
om dagen på sidan 15!

Provval inför 2010 års val!

Redan i början av oktober får du nästa nummer
av Östergyllen i brevlådan! Anledningen till
den täta utgivningen är att östgötadistriktets
provval står för dörren. Östergyllen utkommer
därför med ett specialnummer, helt fokuserat på provvalet. Numret innehåller bl.a. en
provvalskatalog där kandidaterna i provvalet
till riksdags- och landstingsvalet presenteras,
för att underlätta för alla medlemmar som
ska sätta kryss på provvalssedlarna. För att
ytterligare underlätta bjuder distriktets no-

Kalendarium
för hela distriktet
mineringskommitté in till kandidatmingel på
distriktskansliet lördag 17 oktober mellan kl
10.00 och 13.00. När du vill under den tiden
är du varmt välkommen till distriktskansliet
för att ställa frågor till och bättre lära känna
kandidaterna i provvalet till landstings- och
riksdagsvalen 2010. När provvalet sedan så
småningom avslutas väntar den spännande
öppningen av provvalet. Tisdag 3 november
kl 17.00 startar öppnandet på distriktskansliet
i närvaro av distriktets revisorer. Alla medlemmar i Kristdemokraterna är välkomna att delta
hela eller delar av kvällen, som kan komma
att bli sen...!
Värva en medlem i höst!

Den viktigaste grunden för att en partiorganisation ska fungera är dess medlemmar. Utan
medlemmar finns inget parti och det spelar
ingen roll hur fantastiska politiska förslag som
finns i skrifter och pamfletter. Utan medlemmar finns inga årsmötesdeltagare som i demokratisk ordning kan rösta fram lokalavdelningars styrelser och ombud till distriktsstämmor.
Utan medlemmar finns inga kandidater till
listor i valen. För att undvika dessa dystra senarier, är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att
värva nya medlemmar till Kristdemokraterna.
De två senaste medlemsvärvningstävlingarna
kan väl knappast betecknas som succéer, så
därför blir det nu tredje gången gillt. En framgångsrik medlemsvärvningstävling blir en bra
inledning på valrörelsen inför valet 2010! På
den regionala kommun- och landstingsdagen
lördag 10 oktober går startskottet. Läs mer om
tävlingen på sidan11 och sätt igång att värva!
Höststämma 21 november

Årets höststämma för Kristdemokraterna i
Östergötland anordnas lördag 21 november i
Norrköping. På programmet står bl.a. viktiga
beslut om budget och verksamhetsplan inför
valåret 2010.

Lördag 12 september-Söndag 13 september
Kulturhelg i Uppsala.
Lördag 19 september
Ett år innan valet 2010. Allianskonvent med
partiledarna i Stockholm och lokala aktiviteter
runt om i landet.
Lördag 19 september kl 14.00
Återträff för studieresan till Wien.
Onsdag 23 september kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk träffas. Läs
mer här intill!
Torsdag 24 september kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk träffas. Läs mer
här intill!
Onsdag 7 oktober-Fredag 9 oktober
Delegation från Kristdemokraterna i Östergöt
land besöker systerpartiet CDU i förbundslandet
Baden-Württemberg, Tyskland. Läs mer här intill
Lördag 10 oktober
Regional kommun- och landstingsdag med
höstfest. Läs mer här intill.
Lördag 17 oktober
Kandidatmingel på distriktskansliet med kandi
dater i provvalet inför landstings- och riksdags
valen 2010. Läs mer här intill!
Fredag 23 oktober
Partifullmäktige sammanträder.
Torsdag 29 oktober kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.
Tisdag 3 november kl 17.00
Öppnande av provvalet inför landstings- och
riksdagsvalet 2010. Läs mer här intill!
Onsdag 18 november kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk träffas.
Lördag 21 november
Höststämma i Norrköping.
Torsdag 26 november kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk träffas.
Torsdag 17 december kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.
Lördag 23 januari 2010
Nomineringsstämma för landstings- och riks
dagsvalen 2010.

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från studieresa till Wien

Hela resgruppen samlade utanför bussen på väg hem från intressanta och givande dagar i Wien.

Kristdemokrater på studieresa till Wien
Intressanta och givande studiebesök, kulturupplevelser av olika slag och en god inblick i politik,
samhällsliv och vardagsliv i Wien och Österrike! Så kan man sammanfatta den studieresa som
Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna anordnade för 34 östgötar 13-21 juni.
Nöjda, glada och med nya erfarenheter ser några av resenärerna nu tillbaka på studieresan.

- Det är oerhört stimulerande att få träffa kristdemokratiska kollegor i Europa, engagerade
företrädare för internationella organisationer
och utsända svenskar på ambassader och
delegationer, säger Lars Eklund, ordförande
för Kristdemokraternas studieorganisation
Framtidsbildarna i Östergötland, och en av
resenärerna på resan.
Det är inte första gången östgötska kristdemokrater åker på studieresa i Europa. Sedan år
2000 har resor gått till London, Berlin, Paris,
Bryssel, München och nu till Wien.
- Alla resenärer betalar självklart alla
kostnader för resan ur egen plånbok, och
vi välkomnar naturligtvis alla intresserade,
kristdemokrat eller inte!, berättar Per Larsson,
8

reseledare för studieresan till Wien, och till vardags politisk sekreterare för Kristdemokraterna
i Landstinget.
en rad intressanta studiebesök: Kristdemokraternas systerparti ÖVP, det österrikiska parlamentet,
den stora FN-anläggningen i Wien, Sveriges
ambassad, Svenska delegationen vid OSSE
(Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa), Svenska kyrkan i Wien och grundskolan Astrid-Lindgren-Schule.
- Vi har lärt oss mycket nytt och fått många
nya inblickar i internationella kontakter mellan
Sverige och Österrike, inom det europeiska
samarbetet och genom FN också ur ett världs-

Under studieresan genomfördes

Träffa med representanter för Sveriges ständiga de
legation vid OSSE (Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa), som har sitt huvudkontor i Wien.

Delar av resgruppen under studiebesök i plenisalen i
österrikiska parlamentet.

Delar av den stora FN-anläggningen, där resgruppen
också gjorde studiebesök med visning och föredrag.

Besök i Svenska kyrkan i Wien, där kyrkoherde Gunnar
Pelinka tog emot.

Den kommunala folkskolan ”Astrid Lindgren Schule”
besöktes, där Pippi bl.a. dök upp på en bokhylla!

samfundsperspektiv, konstaterar Lena Käcker
Johansson, ledamot i Framtidsbildarnas styrelse, som också deltog i studieresan.

nazisterna använde som koncentrationsläger
under andra världskriget. På hemvägen gavs
även möjlighet för en kortare upptäcktsfärd i
tyska huvudstaden Berlin.
- Återigen kan vi lägga bakom oss en lyckad
och kompetenshöjande resa i Europa! Det är
väldigt viktigt att se över gränserna och inse
att vi som lokal- och regionalpolitiker i Östergötland är del av ett större sammanhang! Jag
ser redan fram emot Framtidsbildarnas nästa
studieresa i Europa!, avslutar Lars Eklund.

FOTO: PER LARSSON

Framtidsbildarnas ordförande Lars Eklund tackar mi
nister Fredrik Löjdquist vid Sveriges ambassad i Wien
för intressant föredragning vid besök på ambassaden.

med buss från Wärnelius Buss med Sthefan Engström som chaufför.
Bussresan gick helt utan problem och gav också
möjlighet att på vägen från Östergötland till
Wien besöka så väl den tyske hansestaden
Greifswald och Tjeckiens huvudstad Prag
som tjeckiska Terezien (Theresienstadt) som

Studieresan genomfördes

Per Larsson
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Rapport
från Kristdemokraternas riksting 2009

Östgötadelegationen på plats i Aros Congress Center i Västerås för Kristdemokraternas riksting 2009.

Östgötar var för statligt vårdnadsbidrag

Kristdemokraternas riksting 2009 hölls i Aros Congress Center i Västerås. Den drygt 20 personer
starka östgötadelegationen fanns på plats och tog ställning till ungefär 250 motioner, valde partistyrelse, lyssnade på hälsningar från nordiska kristdemokrater, avtackade avgående Europaparlamentariker Anders Wijkman och hälsade Alf Svensson välkommen i uppdraget samt träffade och
umgicks med kristdemokrater från hela landet i foajén, vid måltider och under rikstingsfesten!

En av de frågor som fick stort utrymme i debatten på rikstinget var en lång rad motioner
som föreslog utveckling av vårdnadsbidraget.
Det handlade om högre belopp, längre tid
och framförallt om att göra vårdnadsbidraget
statligt, för att ge barnfamiljer i alla landets
kommuner större valfrihet inom barnomsorgen. De motioner som föreslog det hade
östgötadelegationen beslutat sig för att stöjda,
redan då man träffades för delegationsträff
innan rikstinget. Till östgötarnas stora glädje
tyckte en majoritet av övriga ombud likadant
och motionerna röstades igenom.
En annan fråga som vållade en hel del
debatt, var ett förslag från Stockholms läns
distrikt att slopa den av ansvarskommittén
10

föreslagna övre gränsen för antal invånare i
en framtida regionkommun (ca 2 miljoner).
Östgötadistriktet, som de senaste åren arbetat
hårt och intensivt för en ny större region i
Östra Götaland enligt Ansvarskommitténs
förslag, motsatte sig klart förslaget.
visade det sig dock att de flesta
var på östgötadelegationens linje och ville avslå
motionen. På så sätt begränsar man risken att
ny stor regionen runt Stockholm skulle bli en
stat i staten med 3-4 milijoner invånare.
I övrigt röstades många bra förslag i kristdemokratisk anda igenom med bl.a. stöd från
Östergötland.

Efter debatten

Per Larsson

FOTO: KURT HEDMAN

Värva en ny medlem!
Alla kristdemokrater i Östergötland bjuds in till höstens stora medlemsvärvningstävling, där din lokalavdelning kan bli den stora vinnaren!
Start: Lördag 10 oktober, i samband med regional kommun- och landstingsdag med höstfest.
Tävlingsperiod: Från och med 10 oktober till och med 9 november 2009.
Regler: Maximalt en värvning per nuvarande medlem får räknas, men så många som möjligt av

de som är medlemmar vid tävlingens start ska värva en ny medlem under tävlingsperioden.
Vinnare: Det finns två prisklasser, dels den lokalavdelning som värvar flest nya medlemmar
under tävlingsperioden (där flest medlemmar värvar varsin ny medlem, minst 10 nya), dels
den lokalavdlening som genom nyvärvade medlemmar procentuellt ökar sitt medlemsantal
mest (minst 5 nya medlemmar).
Prisutdelning: Vid distriktets höststämma lördag 21 november 2009.

Priser i medlemsvärvningstävlingen
Pris för den avdelning som värvar flest: Julfest för alla medlemmar i lokalavdelningen
fredag 4 december 2009 kl 18.00 med förtäring och underhållning.
Pris för den avdelning som ökar procentuellt mest: Vårfest för alla medlemmar i lokalavdelningen fredag 27 november 2009 kl 18.00 med förtäring och underhållning
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Rapport

från Landstinget

Samverkan för ökad livskvalitet!
Åtvidaberg och Ydre nu påbörjat processen att ansluta sig till Linköpings
samordningsförbund kommer snart alla kommuner i Östergötland att finnas med i det
viktiga arbetet i samordningsförbund!
Samordningsförbund innebär finansiell
samverkan för att åstadkomma bättre rehabilitering för medborgarna genom samverkande
insatser från flera olika huvudmän: landsting,
kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Nyligen anordnades en samverkansmässa i
Mjölby där målet och syftet var att ge alla
medborgare en djupare kännedom om de
verksamheter som finns inom Samordningsförbundet Mjölby-Boxholm-Ödeshög. Men
också att skapa relationer mellan medarbetare
för att främja samverkan som i sin tur ger
medborgaren större förutsättningar för självförsörjning och en ökad arbetsförmånga och
därigenom en ökad livskvalitet.
Bara under första halvåret 2009 har ett
50-tal personer avslutat deltagande i projekt
och fått ökad arbetsförmåga. Det är inte minst
positivt med tanke på den ökade livskvalitet
det innebär för individen!

Genom att Kinda,

Vi har i landstingsmajoriteten just nu stora förväntningar på att det hälsofrämjande arbetet
i Östergötland stärks i och med att Vårdval
Östergötland startade 1 september. Hälsofrämjande arbete på vårdcentralen är ett av de krav
som finns för att bli auktori-serad i vårdvalet
Vi står också just nu inför uppstarten av
den folkhälsopolitiska processen, där landstinget tillsammans med länets kommuner ska
revidera det folkhälsopolitiska programmet för
Östergötland och arbeta fram gemensamma
arbetsmetoder inom folkhälsoområdet.
Folkhälsovetenskapligt Centrum (FHVC)
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inom Landstinget är en viktig resurs för hela
landstinget, och en god kunskapskälla och ett
lämpligt verktyg i vårt målmedvetna arbete
att integrera det hälsofrämjande arbetet i all
landstingsverksamhet!
Vid sitt augustisammanträde beslutade Hälsooch sjukvårdsnämnden att tillämpa avgiftsfrihet vid den kommande pandemivaccinationen.
Det ska ses som en viktig signal om att vi vill
att alla ska ta chansen att vaccinera sig. Från
oppositionen i landstinget fanns en otålighet
om finansieringen av vaccineringen.
Någon vecka senare kom besked från regeringen att man ekonomiskt täcker upp för
huvudelen av kostnaden för vaccinet. Det visar
på att vår folkhälsominister Maria Larsson har
haft framgång i den interna argumentationen
för att regeringen ska dela kostnaderna med
landstingen. En miljard är ett betydande
tillskott. För Östergötland handlar det om
knappt 50 miljoner och kommer att underlätta
finansieringen av pandemivaccineringen.

Levi Eckeskog
LandStingsråd och Gruppledare

Rapport

från Regionförbundet Östsam

Turism - viktigt för regional utveckling

– är nu förbi! Alla
har vi väl varit turister i någon mening. Vi har
varit gäster eller besökare på platser där vi inte
bor stadigvarande. Beroende på vår smak och
våra intressen, har vi sökt oss till de upplevelser,
där vi förväntar oss att våra intressen skall bli
tillgodosedda. Och vi betalar gärna för upplevelser – alltifrån att ligga på en solig sandstrand
till att hoppa fallskärm med en erfaren ”pilot”.
Motsvarar inte upplevelsen, det vi förväntar
oss, stiger irritationen. Är kvalitén undermålig
kallar vi det för turistfälla. Vi kanske rentav
känner oss lurade.
Turismen är en stor och viktig näring! Turismen ger idag nästan 160 000 helårsarbeten.
Exportvärdet på turismen är större än värdet på
hela den svenska personbilsexporten. Fortsätter
utvecklingen med dagens hastighet, sysselsätter
turismen år 2025 ca 400 000 människor. Det
är lätt att inse att utvecklingskraften är enorm.
De jobb som skapas blir jobb i vår region, i
Sverige och de kan inte flyttas utomlands.

Sommaren – för den här gången

– inga turistfällor!
Sverige är – förmodligen även Östergötland –
förvånansvärt outvecklat som turismmål. Vi
har några lysande undantag, det skall sägas,
men utvecklingsmöjligheterna är mycket stora.
För att fortsätta framgångsrika satsningar krävs
internationellt konkurrenskraftiga resmål av
hög kvalitet. Våra turismföretag måste bli
än bättre på att vara aktiva, uppfinningsrika,
kunna samarbeta men också konkurera. Marknadsföringen måste nå igenom mediebruset
och det slutliga erbjudandet skall vara paketerat
så det skapar höga förväntningar. Kvalitet är
alltså A och O.
En växande arbetsmarknad.Turismen är en
viktig inkörsport på arbetsmarknaden. Inom
turismen är andelen ungdomar, invandrare och

Attraktionskraft och kvalitet

lågutbildade högre än i många andra branscher.
Från år 2000 tills nu har andelen sysselsatta
inom turismen ökat med 20%. Sveriges totala
sysselsättning, under motsvarande tid, har
ökat med 6%.

Statlig handlingsplan för turismutveckling.
Turismen utvecklas regionalt och lokalt. Det
lokala entreprenörskapet är en nödvändig
förutsättning. Många företag är små, mycket
små och har därför en begränsad förmåga till
utveckling. Regeringen behöver visa ett större
intresse för turismens utveckling, bl a för den
stora tillväxtpotential som finns. Under kristdemokraternas riksting i Västerås fanns en
motion som hette: ”En nationell satsning på
turism”. Partistyrelsen antog förslaget att verka
för en nationell handlingsplan för turismnäringen. Förutsättningarna finns regionalt och
lokalt, men staten behöver främja tillgänglighet
genom vägar och järnvägar. För att åstadkomma exportmogna upplevelser kan behövas stöd
för utveckling och paketering. Riktad finansiering för utveckling kan påskynda genomförande. Genom statliga och regionala insatser
kan den internationella marknadsföringen bli
än vassare och genomträngande. Sverige, inte
minst Östergötland, har stora möjligheter att
utveckla turismen till att bli en betydelsefull
basnäring som skapar välstånd och sysselsättning bland våra invånare!

Lars Eklund
Gruppledare i Östsam
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Rapport
från Riksdagen

Det handlar om framtiden!
Fram till den 15 september pågår den plenifria
perioden för oss riksdagsledamöter. Vi har tid
för att göra studieresor, träffa företag, organisationer och väljare samt skriva de artiklar och
krönikor som ständigt förväntas.
Själv har jag nyligen besökt Indien tillsammans med en delegation kristdemokrater.
Syftet med resan var att utveckla samarbetet
mellan Sverige och Indien generellt och högteknologin speciellt. Var är då mer naturligt för
en östgöte än att uppmärksamma Saab med
dess pågående kontakter med Indien. Jag har
träffat parlamentariker, höga statstjänstemän,
forskare, företagare och andra organisationer
med stor kännedom om landet och fått möjlighet att ställa intressanta frågor. Jag har fått
många och djupa intryck av min resa som
sannolikt kommer att påverka mitt fortsatta
politiska arbete.

med sin dryga miljard
invånare och en tillväxt som ligger högt trots
den rådande finasiella krisen i världen. Det är
ett land som prisar neutraliteten och undviker
att alliera sig med någon som begränsar oberoendet och självständigheten. Indien är ett starkt
religiöst land, de allra flesta är hinduer och för
dem är allt levande heligt. Jag är imponerad
över den tilltro till Gud som blir tydlig i olika
sammanhang.
Klassskillnaderna är stora, där finns den
framgångsrika överklassen och där finns de
fattiga och hemlösa. Där finns den mest högteknologiska kunskapen sida vid sida med den
primitiva tekniken. Där finns god läkarvård,
den fick jag själv erfara. Där finns behoven
av ökad kunskap och viljan till en fördjupad
demokrati.
Saab är ett honnörsskepp för Sverige i
Indien. Ett exempel på svensk ingenjörskonst

Indien är en stormakt
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från konstruktion till färdig produkt, med
hög kvalitet, visad i tillverkning av flygplan av
senaste modell. Saabs allt fastare etablering i
Indien drar med sig många fördelar också för
andra svenska företag. Saab ger Sverige en plats
på den globala kunskapsmarknaden där Saab
kan presentera lösningar som ligger i framkant.
Varför ska då Indien köpa försvarsmaterial från
Sverige? Frågan kan inte få besvaras enbart utifrån att Saab Gripen NG är det billigaste eller
tekniskt mest avancerade försvarsflygplanet.
Det finns djupare dimensioner. För det första,
Indien vill inte deltaga i strider eller skapa
sådana, Indien vill försvara sina gränser och
sin nation. Därför vill inte Indien ha några
som helst förpliktelser att i en uppkommen
situation agera till förmån för den ena eller
andra stormakten, Kina eller USA. Sverige är
å sin sida i sin neutralitet inte alls intresserad
av dylika överenskommelser i samband med
handel av försvarsmaterial.
För det andra så behöver Indien den avancerade kunskap som Saab har när det gäller att
koppla samman systemen och de kunskaper
som krävs för att få en fungerande helhet, här
har Sverige kommit långt. Om det blir affär
mellan Indien och Saab kommer produktionen
äga rum i Indien med svensk hjälp och Indien
blir en part i utvecklandet och produktionen av
flygplanet. Det sker således samtidigt en kunskapsöverföring. Sverige får därmed en självklar
plats i den globala kunskapsutvecklingen, vi
finns med och kan säkra arbeten och intäkter
till vårt land. Den första upphandlingen skulle
enligt prognoserna säkra jobben i 50 år. Saabs
försäljning av flygplan till Indien är ett vinnarvinnar projekt för Sverige. Nu krävs att vårt
lands politiska ledning tar sitt ansvar så som
sker i motsvarande länder.

Varmt välkommen till den femte upplagan av

När jag träffade parlamentariker och bland
dem partiledaren för ett av Indiens största
partier, BJP, framförde jag mina tankar. Med
viss förtjusning möttes jag av instämmande och
som krydda på vårt samtal efterfrågade de om
vårt parti kunde tänka sig att bli vänskapsparti
till dem i Indien. De hade nämligen inget vänskapsparti i Sverige. Jag lovade ta hem frågan
och mottar gärna synpunkter .
Jag är övertygad om att kontakter som dessa
på olika nivåer och inom olika områden och
på olika platser handlar ytterst om framtiden.
Och det är den som vi får vara med att bygga
i vårt politiska arbete. Med glädje och engagemang får vi nu möta ett nytt riksdagsår med
politiska utmaningar inom regioner, landsting
och kommuner.

Yvonne Andersson riks
dagsledamot

Regional
Kommun- och
landstingsdag
med höstfest!
Föredrag - Seminarier
Lunch - Fika - Middag
Underhållning - Tävlingar
45-årsjubileum!
Tid: Lördag 10 oktober kl 12.00
Plats: Liljeholmens folkhögskola,
Rimforsa,
Mer information om den regionala
kommun- och landstingssdagen kommer snart att dyka upp i den e-postinkorg, på distriktets hemsida och via
muntlig information i samband med
andra aktiviteter. Det är bara att hålla
ögon och öron öppna!

Varmt
Välkomna!

Anmäl dig till den regionala kommun-

och landstingsdagen senast torsdag 24 september till Per Larsson, tfn 013-22 72 84, 0702-88
21 34, e-post per.larsson@kristdemokraterna.
se. Meddela om du behöver specialkost.
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POSTTIDNING B
Östergyllen
Westmansgatan 25 B
582 16 Linköping
Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat
När jag var på årets KDU Riksmöte i Växjö, så var det som
alltid trevligt att få träffa alla
andra KDU:are och några där
till som åker på detta härliga
Riksmöte, som arrangeras varje
år i någon svensk stad. Men
detta året var lite speciellt för
mig så att det kändes som
en dröm som man inte har
vaknat ur än! Fast lite börjar
ju jag att känna av att jag är
årets KDU are 2009 när jag ser
utmärkelsetavlan varje dag här
hemma som jag fick av KDU.
Dessutom så känner jag mig
väldigt hedrad av att bli Årets
KDU:are 2009 och att få en
sådan utmärkelse som jag har
blivit tilldelad detta år. Så är
man både rörd och stolt att
vara östgötsk kristdemokrat/
KDU:are och ha fått denna
stora utmärkelsen. Super tack
KDU!

liansens senaste aktivitet vid
Hantverksmarkanden i gamla
Motala Verkstad där vi skulle i
Nystarts alliansen ställa några
enkätfrågor till medborgarna
i Motala som passerade förbi
där man stod på sin egna
valda plats i marknadsvimlet. Det blev en hel del svar
men många svar var lika, till
exempel var det Skola, Vård,
Omsorg (Barn, Äldre) som
För ett tag sedan var jag även alltid kom upp när jag frågade
med på Nystart Motala al- dem jag kunde få att svara på

den enkät som Nystart Motala
hade gjort i ordning för vår frågestund på marknadensdagen.
Dessa svar från medborgarna
ska vi förvalta och göra dem till
verklighet på något sätt om det
är möjligt så att Motalaborna
kan kännas sig delaktiga i den
demokratiska processen här i
Motala på något sätt, genom
politikerna i Nystart Motala
och Kristdemokraterna, även
inför nästa mandatperiod
2010-2014.
Lars-Johan Sunnerberg
Årets KDU:are 2009

