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 Gör barnkonventionen 
till lag 

En budget för barn och pensionärer 

Barnkonventionen slår i artikel 
3 fast att ” barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid 
alla beslut som rör barnet”. 
Sverige var ett av de första 
länderna i världen att 
ratificerade barnkonventionen 
1990. Tanken var att 
barnkonventionen skulle 
användas som en 
utgångspunkt i varje enskild 
lagstiftning och på det sättet 
bli en del av den svenska 
lagstiftningen. Tyvärr kan vi 
nu, drygt 20 år senare, se att 
detta inte skett.  

Att barnkonventionen inte är svensk 
lag påpekas ibland av jurister och 
myndigheter när beslut har fattats 
som kan sägas stå i strid med 
barnkonventionen. Konsekvenserna 
blir att barn kommer i kläm. Speciellt 
tydligt blir detta i asylprocessen och 
inom rättsväsendet. Idag har svensk 
lag företräde om det är en konflikt 
mellan lagen och barnkonventionen. 
Om barnkonventionen skulle bli lag 
skulle dess innehåll och syn på barn 

Journalisten K-G Bergström 
utnämnde Kristdemokraterna 
som vinnare i 
budgetförhandlingarna, och 
med en budget som så tydligt 
prioriterar barn och pensionärer 
är det inte svårt att hålla med. 
Inför budgetförhandlingarna 
inom alliansregeringen var 
Göran Hägglund tydlig med 
Kristdemokraternas 
prioriteringar:  

• Höjning av golvet i 
föräldraförsäkringen  

• Sänkt skatt för 
pensionärer 

• Satsning på 
infrastrukturen 

  
När regeringen den 20 
september presenterade 

budgeten stod det klart att 
Kristdemokraterna fått gehör! 
2013 sänks skatten för pensionärer 
för fjärde gången sedan 2008. 
Dessutom höjs bostadstillägget för 
ensamstående pensionärer. Från 
januari 2013 höjs också grundnivån i 
föräldraförsäkringen från dagens 180 
kr/dag till 225 kr/dag. Därmed får 
många unga föräldrar en höjning av 
föräldrapenningen med 25 %. 
Dessutom slopas krånglet med krav 
på VAB-intyg för föräldrar som är 
hemma med sjuka barn. För att 
möta framtidens behov av bättre 
transporter och skapa bättre 
förutsättningar för jobb och tillväxt i 
hela landet görs också en stor 
satsning på infrastruktur. 
Medan många andra europeiska 
länder i skuldkrisens spår föreslår 

såväl nedskärningar som 
lönesänkningar och 
skattehöjningar kan vi, tack vare 
Sveriges närmast unika 
styrkeposition, nu istället göra 
ovan nämnda 
framtidsinvesteringar. 
Kristdemokraterna behövs och gör 
skillnad i svensk politik. 

tas på större allvar, det skulle ställas 
högre krav på kompetens hos 
beslutsfattare om barns behov och 
rättigheter, barnkonventionen skulle 
bli tillämpbar i svenska domstolar 
och vid andra myndigheter och 
barnrättsperspektivet skulle bli en 
del i varje beslutsfattares vardag. 
Att göra barnkonventionen till 
svensk lag är ingen universallösning. 
Men det är en viktig symbol och ett 
steg mot målet att stärka barns 
rättigheter, att bättre möta deras 
behov och att göra Sverige till 
världens bästa land att växa upp i. 
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Hjälp till att fylla valfonden 
Som månadsgivare hjälper du Kristdemokraterna 
att samla ihop till en riktig stor valfond till EU-, 
riksdags-, landstings- och kommunvalet 2014 – 
valen då vi tar revansch!  
 
Du väljer själv hur mycket du vill ge varje månad.  
2/3 går till distriktet och 1/3 till 
lokalavdelningen. Ordna en regelbunden 
avsättning till BG-konto 140-2569 eller 
kontonummer 1211-0313056 (Danske Bank). 
Märk din insättning med namn och 
lokalavdelning. Vill du vara anonym räcker det 
med lokalavdelning. 
 
Tillsammans jobbar vi för ett stort genomslag för 
Kristdemokraterna 2014! 
 

På gång i lokalavdelningen 
24 november Jönköpingsdistriktets höststämma 

och julbuffé med julshow i Mullsjö 
8 december Glöggkampanj på sta’n. 
25-26 januari Kommun- och landstingspolitiska 

dagar i Helsingborg 
Styrelsemöten 10 december 
Gruppmöten 14 januari och 11 februari 2013 
Gilla oss på  kristdemokraterna värnamo 
 

Vitsippan gratulerar… 

 
…Kristdemokraternas Grand Old Lady i Värnamo, 
Herrmy Nenkert Pettersson, som har fyllt 90 år! 
Herrmy har utvecklat Värnamo mer än de flesta, 
bland annat med sin vision om Svalan. 

Välkommen till höstfest! 
Tid: Fredagen den 23 november klockan 18. 
Plats: Matsalen på Luddö källa 
Program: 

• Riksdagsledamot Yvonne Andersson (KD), 
Linköping, ledamot i Utbildningsutskottet 

• Något för öronen 
• Något för gommen 
• Lotterier 
• Information från styrelse och 

fullmäktigegrupp 

 


