
������
16 juni 2000 
 

Besviken politiker lämnar kd 
Förra året lämnade Max Hobstig sin post som gruppledare för kristdemokraterna i 
Skarpnäck. Nu tar han ytterligare ett steg och lämnar kristdemokraterna. 
 
-Partipolitiken är inget verktyg jag kan använda mig av för att driva mina frågor, säger han. 
Max Hobstig har engagerat sig i frågor som rör ungdomar, missbruk, psykiskt sjuka och äldre, 
alla områdena där det gjorts stora besparingar och i vissa fall nedläggningar. Han blir arg när 
han tänker tillbaks på alla beslut han varit tvungen att försvara. 
 
-Jag trodde aldrig att jag skulle behöva försvara så många moderata beslut. De saker jag har 
fått igenom har varit så små. 
-Jag har inte kunnat verkställa de intentioner som kd:s partiprogram fastställer. Jag kan inte se 
medborgarna i ögonen längre. Alla de verksamheter jag slagits för har skurits ner. 
 
Svårt slå vakt om hjärtefrågor 
Max Hobstig tycker inte att han har lyckats värna om de små i samhället i den utsträckning 
han vill. En särskild hjärtefråga har varit behandlingshemmet Verkstan som nu ska läggas ner. 
-Det har legat ett hot över Verkstan hela hösten. Och jag har hela tiden sagt att faller Verkstan 
faller jag med. 
 
Eva Samuelsson som är ny gruppledare för kristdemokraterna i Skarpnäck beklagar Hobstigs 
avhopp. 
-Jag förstår honom mycket väl. Max är en person jag uppskattar oerhört mycket. 
-Men han är inte någon van politiker. Vi är ett litet parti och kan inte räkna med att våra för-
slag ska gå igenom jämt. 
 
Det tog sju år innan Max Hobstig bestämde sig för att gå med i kd. På nationaldagen skickade 
han in sin begäran om utträde. Det var inget lätt beslut, men han ångrar de inte. Nu kan han 
kritisera beslut i stadsdelsnämnden och behöver inte försvara dem av 
lojalitet. 
-Någonstans känner jag mig friare idag. Jag tänker inte ta någon i försvar! 
Exakt vad som sker härnäst vet han inte. Två partier i opposition har erbjudit honom medlem-
skap, men det är inga erbjudanden han tänker anta. Han är däremot besluten att fortsätta arbe-
ta med de frågor han drivit tidigare. 
-Jag är ju ingenjör från början 
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