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Kristdemokraterna står 
för en familjepolitik 
som skapar valfrihet 

och rättvisa, som ger föräld-
rar makt att bestämma över 
sin egen tid med barnen. En 
politik som möjliggör ett 
fungerande familjeliv där 
barnen får den centrala plats 
de ska ha. En politik som 
bygger på insikten att funge-
rande familjer är oumbärliga 
för ett gott samhälle. Vi vill 
enträget försvara den val-
frihet som finns, men också 
öka möjligheterna att välja 

på flera områden. 
Kristdemokraternas famil-

jepolitik bygger på överty-
gelsen att familjen är en na-
turlig gemenskap som finns 
– och kommer att finnas – 
oavsett vad vissa politiker 
anser om saken. Familjen 
som institution har överlevt 
historiens olika skiftning-
ar, varken krig eller totalitära 
diktaturer har kunnat utplå-
na den. Familjen finns därför 
att vi som människor behö-
ver den. 

Kristdemokraterna är 

fullt medvetna om att famil-
jen förändras och att vissa fa-
miljer fungerar bra och andra 
mindre bra. Det finns inga 
perfekta familjer eftersom vi 
människor har våra fel och 
brister. Men dessa förhållan-
den förändrar inte de grund-
läggande fakta som ligger till 
grund för familjen – barnets 
behov av och rätt till sina för-
äldrar och människans behov 
av gemenskap. 

Goda förutsättningar
Det måste finnas goda förut-

sättningar för att bilda familj, 
att ta hand om barnen och att 
få familjelivet att fungera. 

Alla familjer bygger på 
en värdegemenskap, vilket 
innebär att dess medlem-
mar måste dela vissa grund-
läggande normer och värde-
ringar för att den ska hålla 
samman. Lojalitet, osjälvisk-
het, ansvar, kärlek, ödmjuk-
het, plikt, respekt, uthållig-
het, jämställdhet och trohet 
är några viktiga komponenter. 
Ju svagare värdegemenskapen 
är desto mer komplicerad och 

bräcklig blir familjesamman-
hållningen. Vår utgångs-
punkt är att familjepolitiken 
ska stödja de normer och vär-
deringar som stärker familje-
livet och den ska ge verktyg 
till familjer att ordna sina liv 

på ett för dem väl fungerande 
sätt. Stabila och trygga famil-
jer ger trygga barn som växer 
upp till trygga vuxna. Därför 
är det en god investering att 
satsa på en bra familjepolitik 
och vårdnadsbidrag. 

Avslutande replik till vänstern om vårdnadsbidraget:

Mer tid med sina barn och familjen

Telefon 0771-450 450  www.apoteket.se

ACO S&C Rich Care hand 
cream, parfymerad, 100 ml.

ACO S&C
Soft Shower
cream,
parfymerad,
200 ml.

35:50

ACO S&C
Rich Care 
bodylotion, 
parfymerad/
oparfymerad,
200 ml.

62:–

CCS Hudlotion, 
parfymerad, 400 ml. 
Finns även oparfymerad. 

51:– Nyhet! Apoliva Kroppslotion, 
oparfymerad, 250 ml.

Visste du att tvål och 
vatten ger dig torr hud?
Varje gång du tvättar dig förstörs en del av hudens 
naturliga skyddslager. Det beror på att tvål och vatten 
inte kan skilja på fet smuts och skyddande fettlager. 
Därför är det viktigt att använda mjukgörande dusch-
cremer och att smörja in huden ofta. Säg till nästa 
gång du är på Apoteket så hjälper vi dig!

… och över 200 andra hudvårdsprodukter.
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Nyheter!
Apoliva Reseförpackning, schampo, oparfymerad, 50 ml.
Apoliva Reseförpackning, kroppslotion, parfymerad, 50 ml.
Apoliva Reseförpackning, duschcreme, parfymerad, 50 ml.

42:--
Nyhet! 

Eucerin Shower Oil, 
parfymerad/oparfymerad 

och refi ll, 400 ml. 

82:–

23:50

32:50

Köp två. 
Reseförpackning  

på köpet!

Nyheter! Apoliva Schampo, oparfymerad, 250 ml. 
Kroppslotion, parfymerad, 250 ml. Vid köp av två 
valfria Apolivaprodukter ur hud/hårvårdserien erhålls 
en Apoliva Duschcreme reseförpackning 50 ml på 
köpet (värde 15:–).

32:50

15:– styck
RESE-

FÖRPACK-

NINGAR!

15:–styck
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I lördags hände nåt omöj-
ligt. Jag var på samma 
konsert som min 18-

årige hårdrocksson och hans 
polare. Låt oss backa tillba-
ka en generation – typ 30 år 
bakåt.Hade mina föräldrar 
gått på Sprängkullen och en 
Garagelige-konsert? Hardly.

Men i lördags var jag 
alltså på en Metal-konsert, 
kanske inte ”tillsammans” 
med sonen, men i alla fall…

När man vandrar omkring 
så slås man av såväl olikhe-
ter som likheter för 30 år 
sedan.  Idag kostar väl punk-
looken betydligt mer än vad 
den gjorde på min tid, och 
piercingarna är snyggt och 
prydligt insatta hos specialis-
ter, inte säkerhetsnålar rakt 
igenom kinden, eller egen-
händiga rakbladsskärningar 
för att få ”tuffa” ärr som en 
del gjorde i slutet av 70-talet.

Men trots det känns 
mycket igen från förr. Hård 
musik, energiska sångare, gi-
tarrister som svettas fram 
sina solon, trummisar som 
bankar skiten ur sina skinn, 
basister som showar och så 
vidare.

Idag är det dock en viss 
klasskillnad på den teknis-
ka kunskapen, dagens band 
är suveränt mycket bättre än 
min tids garageband, men 

kanske på bekostnad av med-
vetenhet i texterna eller att 
själva budskapet försvinner i 
growlandet.

I pausen mellan ett av för-
banden och huvudattrak-
tionen – Freak Kitchen – så 
kom en av gitarristerna och 
kramade om mig. Jag hade 
haft honom i handbollsträ-
ning för 5-6 år sedan. Fick 
köpa en skiva, signerad, som 
jag stolt numera har i bilen.

Sen kom ”IA”, det vill 
säga Mattias Eklundh 
in och fullständigt ”ägde 
sönder” scenen tillsam-
mans med sina två kumpa-
ner i Freak Kitchen. Vad 
den mannen kan göra med 
en gitarr är inte möjligt att 
teckna ned i ord.  Han full-
ständigt flyger fram över 
halsen och levererar. Med 
egen mustasch. (Hans egen 
benämning för att ha ett 
eget sound.)  Mellan låtar-
na är han lika hysterisk, le-
vererar dåliga skämt tillsam-
mans med basisten. I Ala-
fors (veckan innan i Atlanta, 
Georgia för några tusen fler 
åskådare)!

Ja – en lite lätt lomhörd 
äldre generation bilade hem 
(nyktert och drogfritt na-
turligtvis) med den yngre. 
Omöjligt som sagt var. 
Omöjligt. Men ändå möj-
ligt 2007!

Mike

Jag gjorde nå´t 
omöjligt i lördags…

Detta vill Vakna och Ale brå uppmärksamma 
och injuder därför alla gamla, nya och blivande nattvandrare till en

KICK-OFF
torsdagen den 8 november 

kl 18.30-ca 20.30 i Surte Kulturhus

Där kommer representanter från socialtjänsten Ale, Ale fritid 
och föräldrarföreningen mot narkotika att finnas med. 

Vi bjuder på smörgåstårta och alla nattvandrare kommer att 
få en biobiljett som tack för en god samhällsinsats.

Välkomna till en spännande kväll!

Ales nattvandrare är guld värda!

Vid frågor ring Lotti Klug 0303-330121
Thomas Berggren 0303-330 220


