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IOGT-NTO-rörelsens kursgård
Saxenborg Ekonomiska förening
kallar andelsägarna till EXTRA STÄMMA
lördagen den 26 sept kl 14.00 på Saxenborg.
Ärende: stadgeändringar.
Styrelsen
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Mer pengar till distrikten
26

KONGRESSEN Direktstödet till IOGT-NTO-distrikten ökar från förra

kongressens beslut om 250 kronor per medlem till 350 kronor per
medlem. Det beslutades efter en lång debatt om fördelningen av pengar
mellan förbundet och distrikten.
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Anna Carlstedt första kvinnan
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KONGRESSEN Anna Carlstedt efterträdde Sven-Olov Carlsson som IOGT-NTOs
förbundsordförande. Hon är därmed den första kvinnliga förbundsordföranden i rörelsens historia. ”För mig är IOGT-NTO på liv och död”, säger hon.
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CHEFREDAKTÖR EVA ÅHLSTRÖM

Vid kongressen i Göteborg skrev IOGT-NTO historia genom att för första gången
välja en kvinna till förbundsordförande. Kongressen är värd att minnas också
för den starka uppslutningen kring ett gemensamt uppdrag och gemensamma
utmaningar för alla delar av rörelsen.

En historisk kongress
AV EVA ÅHLSTRÖM
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Mot bättre vetande
ALKOHOLSKATT I oktober höjs alkoholskatten
igen – i Finland. Den har höjts i flera omgångar
efter den dramatiska sänkningen 2004 som fick
så förödande konsekvenser för konsumtionen
och skadorna. I Sverige är det snart bara Sveriges Bryggare och Sprit- och Vinleverantörerna
som tror att bästa sättet att minska skadorna
är att sänka skatten.
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Reklam påverkar
VINREKLAM En norsk studie visar att tidningarnas vinskribenter påverkar försäljningen. Ett
vin som får bra kritik ökar försäljningen markant,
visar forskaren Öyvind Horverak vid Sirus. Betald
alkoholreklam är strikt reglerad i tidningarna
– och förbjuden i TV – men för gratisreklam i
vinspalter och TV-program är det fritt fram. Kan
någon förklara varför?

Självklara alternativ
ALKOHOLFRITT Till den fina sommarmiddagen fanns en upptryckt meny. Den innehöll
också vegetariska alternativ till förrätt och
varmrätt (efterrättens exotiska frukter var lika
för alla). Av menyn framgick också vilka viner
som serverades till maten - men inget alkoholfritt. Idag är det tydligen självklart att erbjuda
alternativ till kött men inte till alkohol.
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LÄSARBREV

Citatet
»Tänk om man återigen kunde se fram
mot hyfsade studentfester i Uppsala.«
BJÖRN HÖJER

Stupfullt på Akuten
även för 50 år sedan
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Utmärkt förslag om
studentförbund

Accent ges ut av IOGT-NTO,
UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund och
JUNIS, IOGT-NTOs Juniorförbund.

RESPONS Tack Robert Damberg för Ditt
utmärkta förslag om ett förbund för helnyktra
studenter!
Jag är helt enig om ett sådant förbunds
uppgifter och vill gärna lägga till ännu ett par
argument.
Först ett historiskt: När jag lämnade SSUH,
Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund, på 1950-talet för att bli aktiv inom
IOGT och Tollare folkhögskola, fanns det bland
SSUHs 6 000 medlemmar fyra studentförbund
– i Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg –
med just de uppgifter du skisserar. De flesta medlemmarna i SAN, Sveriges
Akademikers Nykterhetsförbund, och många inom den övriga nykterhetsrörelsen kom via dessa studentföreningar.
Så ett dagsaktuellt argument: Så vitt jag vet fungerar redan i dag några
UNF-avdelningar – i Linköping, Stockholm, Umeå, Göteborg – mer eller
mindre som studentföreningar. Varför inte låta dem utgöra stommen i det
nya förbundet?
Tänk om man återigen kunde se fram mot hyfsade studentfester i Uppsala, så att städade ungdomar slapp åka från stan för att ha roligt på Valborg!
Kom igen! Vi gamla SSUH-iter och SAN-medlemmar kan bara applådera.
BJÖRN HÖJER
VICE ORDFÖRANDE I SAN
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NYKTER MED MOBIL

Bli nykter med hjälp
av mobiltelefonen!
I Helsingfors kan den som har
alkoholproblem få hjälp och stöd
via sms. Ett sorts anonymt kamratstöd via mobilen.
– Det är enkelt och effektivt och
säkert förebygger det en hel del,
säger Merja Lyytikäinen på stadens
socialförvaltning.
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BLI STÄRKT AV KRAFTCIRKELN Är du oroad över ditt eget eller någon närståendes bruk av rusmedel? Stöd får du via textmeddelande. Kraftcirkeln är en grupp människor som är i samma
situation som du. Du kan dela med dig av dina tankar och känslor till andra , samt få tips och
stöd.
FOTO: KJELL FREDRIKSSON
SÅ HÄR SÄGER NÅGRA, ANONYMT, OM DELTAGANDET I KRAFTCIRKELN:
■ Tarja, 45:

■ Pertti, 58:

– Jag såg reklamen för den nya smsservicen och tog mod till mig: ”Hej, jag är en
45-årig kvinna för vilken vin smakar mer än
vad som är nyttigt. Jag skulle vilja ha stöd av
likasinnade. ”
– Till min förvåning fann jag många människor i samma situation, även de mammor
och hustrur. Nu stödjer vi varandra vad
gäller att få ned eller sluta med vin- och
öldrickandet.

– För fyra år sedan tog jag det avgörande
steget mot nykterhet, vilket jag inte ångrat
en dag. På ”Kraftcirkeln” har jag fått ny vänner som är i olika faser av tillnyktrande och
vilka jag med min erfarenhet kan hjälpa.
– I början verkade den här tjänsten litet
knepig att använda, men så insåg jag hur
lätt det faktiskt är. Jag har också själv fått
hjälp, fast jag är något av en ”veteran” vad
gäller det här med att sluta dricka.
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IOGT-NTO på plats i Almedalen

Jan Linde, ordförande i Svensk förening
för folkhälsoarbete, delar ut pris för
bästa folkhälsokommunen – till Tuva
Lund, Hanna Lind och Elisabeth Skoog
från Botkyrka kommun.

Erika Nylander och Cecilia Giertta kände sig hotade av UNF i Almedalen. Här tillsammans med
Algoth Niska, ökänd spritsmugglare för 100 år sedan.

BRYGGARNA POLISANMÄLDE UNF
Sveriges Bryggerier och Spritoch Vinleverantörernas förening
hämtade polisen för att slippa UNFs
motkampanj i Almedalen.
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PIERRE ANDERSSON

■ Även i år fanns IOGT-NTO på plats i
Almedalen. Temat för satsningen var precis
som förra året ”Minska alkovåldet”.
”Ni finns ju överallt” är ett vanligt omdöme
om IOGT-NTO under Almedalsveckan. Människorna i de svarta kläderna med texten
”minska alkovåldet” är synliga inför varje
partiledartal och hinner både arrangera
egna mingel och seminarier och gå på
andras.
I år arrangerades alkoholfria mingel (en
raritet under politikerveckan) tillsammans
med Broderskapsrörelsen, Läkarförbundet,
Polisförbundet och Vårdförbundet.
– Vi har tidigare engagerat oss mycket
i tobaksfrågorna men självklart ser våra
medlemmar också effekterna av alkoholen
i sitt arbete, säger Eva Nilsson Bågenholm,
ordförande i Läkarförbundet. Vi håller precis
på med ett arbete med en ny alkoholpolicy
och kommer att arbeta med med de här
frågorna framöver. /PA

Alkoholfri zon i Almedalen
■ För första gången
någonsin inrättades en alkoholfri
zon under årets
Almedalsvecka i
Visby.
– Alkoholen flödar
LI GREBÄCK verkligen under
den här veckan,
säger Li Grebäck, konsulent för IOGT-NTO
på Gotland. Vi gick ihop med några andra
organisationer för att visa att det både finns
alternativ och hjälp att få.
Längst ute på kajen i hamnen sitter en
stor blå banderoll med texten ”Alkoholfri
zon”. Här finns ett stort vitt tält med enkel
kaféservering och en scen för seminarier
och uppträdanden. Programmet under
veckan innehöll allt från alkoholfria fester
till föreläsningar om vilka effekter cannabis
har på hjärnan.
– Vi har jobbat hårt för att få till det här
programmet och för att vara första året
tycker jag att det är fantastiskt. Vi har som
mest haft 160 personer på ett seminarium.
Vi har redan planer för nästa år, då ska det
bli ännu större. /PA
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»

» Starka röster i alkoholfrågan är extra viktigt

just nu, både inom EU och inom WHO som kommer
att behandla ett förslag om en global strategi
gällande alkoholen under nästa år.«

Alkoholforskaren PETER ANDERSON på ett internationellt möte
arrangerat av IOGT-NTO i juni.

Snatterierna på
Systembolaget ökar
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Två av tio kan tänka
sig att langa till
minderåriga

Hormon kan ligga bakom spritsuget
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NY WEBBPLATS FÖR BARN TILL MISSBRUKARE
NY WEBBPLATS!!I veckan öppnades en ny webbplats för barn till
föräldrar som dricker för mycket.
Tanken är att den ska vara ett
komplement till andra stödformer.
Bakom satsningen står CAN,
Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.
Webbplatsen Drugsmart har
funnits i flera år, men nu har CAN
gjort om den helt och riktat in
sig på en ny målgrupp. Det som
tidigare har varit en ren informationssajt utvecklas nu till en
slags självhjälpsplats för barn till
missbrukare.
Flera undersökningar, bland
annat från IOGT-NTOs Juniorförbund, har visat att en mycket liten
andel av alla barn till missbrukare
får hjälp i gruppverksamhet. En av
målsättningarna med nya drugsmart.se är att nå ut bredare.
– Även om gruppverksamheten
i landet skulle fördubblas står
många fortfarande utanför, säger
Nicklas Kartengren, projektledare. Att göra det här tillgängligt
via internet har flera fördelar. Det
är tillgängligt när som helst och
man kan vara helt anonym. Även

Drugsmart är en ny självhjälpsplats för barn till föräldrar som dricker
för mycket.
innan vi gjorde den här satsningen så har Drugsmart fått många
förfrågningar från de här barnen,
men vi har inte haft någon kompetens att hjälpa dem.
Den nya webbplatsen är fortfarande under utveckling men

ligger ute under sommaren i en så
kallad betaversion. Tanken är att
man ska fylla på med funktioner
och innehåll för att lansera en
skarp version i samband med
skolstarten.
PIERRE ANDERSSON
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Tvångsvård ska
skydda foster
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TIPS OCH SYNPUNKTER Pierre Andersson tel: 08-672 60 54 e-post: pierre.andersson@iogt.se

”Nu inför jag alkoholförbud”
Engelska fotbollsspelare har varit inblandade
i en rad skandaler den senaste tiden. Nu har
Harry Redknapp, tränare för Tottenham, tröttnat. “Nästa säsong inför jag alkoholförbud”,
säger han. Utspelet kommer efter mittbacken
Ledley Kings inblandning i en alkoholrelaterad

Pris och inkomst
styr drickandet
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misshandel utanför en nattklubb i London.
– Nästa säsong blir det tuffare regler, säger
Redknapp till tidningen The Sun. Fotbollsspelare ska inte dricka, man häller inte diesel i en
Ferrari.
– Jag vet att det kan vara svårt men de tjänar
stora pengar och är förebilder för många barn.
Harry Redknapp menar att problemen vis-
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Fotnot: Forskarna Mats Ramstedt och Thor
Norströms artikel “Totalkonsumtionen av
alkohol 1995-2007 – ekonomiska faktorer
är viktigare än tillgänglighet“, i CAN:s
tidskrift Alkohol & narkotika nr 3/2009,
(pdf-fil, 6 sidor).

serligen var ännu värre förr men säger samtidigt att det finns mycket kvar att göra.
– I klubbarna anställer vi träningsexperter
och dietister som ser till att spelarna äter
rätt, men vad gör det för nytta om de går ut
och dricker så här? De här spelarna är privilegierade och borde se till att föregå med gott
exempel. /PA

Mediefolk
dricker mest
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Egon
Frid,
(V), som
reagerat
över kopplingen mellan alkohol
och politik, inte minst
under Almedalsveckan.
Vad var det i Almedalen
som fick dig att reagera?
– Jag har jobbat länge med

att få en förändrad representation inom politiken.
Idag är kopplingen tydlig
mellan politik och alkohol
och jag tycker att vi måste
särskilja detta. I Almedalen
är de flesta där för att jobba och ändå så bjuds det
på alkohol överallt. Alkoholen blir en lockvara för
att åsikten eller varan man
säljer ska bli attraktivare.
Extra anmärkningsvärt var

att man inte ens klarade
att följa alkohollagen, UNF
visade att även minderåriga blev serverade.
Tycker du att det har blivit
bättre eller sämre med
åren?
– I takt med att fler och
fler aktörer kommer till
Almedalen så blir det
också fler som slåss om
utrymmet, jag tycker att
skillnaden nu jämfört med

tidigare är dramatisk. För
att konkurrera behövs nya
lockmetoder och alkoholen
kommer in allt tydligare.
Vad är problemet med att
folk tar sig ett glas rosévin
samtidigt som de diskuterar politik?
– Kopplingen i sig är
ologisk. I alla andra sammanhang tycker vi att
arbetslivet ska vara alkoholfritt men så fort vi talar

om representation eller om
Almedalen eller om olika
arrangemang som vi riksdagsledamöter bjuds in till
är alkohol med i bilden. Det
är ett problem, inte minst
för de människor som har
missbruksproblem eller
är på väg att få det. Det är
svårt att säga nej och människor lockas att dricka
trots att de kanske inte
borde. /PA
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Grönt och nyktert
samsas i bilpoolen
Kooperativet Comintegra hjälper
utsatta människor genom socialt
företagande. Nu får också miljön
en hjälpande hand samtidigt som
några före detta missbrukare får
jobb.
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MQOOGTCVVUVÀTMCOKNLÒRTQƂNGP
3",*,$>0$,,&%-&*(*$-*<(0#""0*>$0&%*#5;*
H*I7*<L'$%*)(*7'*&00&*)5%&*5''&*<(0&%*,"'* <(0*2&%*0?-.$*:?,#&'*(*,"')(->;**R)$-3:$-*
H*P(*3:&*')?''&@*3'?>&*"92*3$%)&*<(0&%-&@*
.&3<(0&%;*S(0#""0$-3*'%$*.5%*#5*.&3@*"92*35* JCT XCTKV ƂZGTCF XKF CVV ÀIC GP DKN OGP
<$%?''&%*D1%&-;
Q-",* :"%'* 3:&* ,&-* ?)$-* 3$%)&* -5.%&* ')5* -L&* .&3<(0&%* 6%5-* T(&'* 3",* ?%* #5* )?.@* R'$-* T%"3'&->$%* '%"%* &''* >$-* 3L-$-* ?%* #5*

»Comintegra fyller en viktig
uppgift för alla som inte längre vill höra hemma i missbruket och som ännu inte hittat
tillbaka till ett fungerande liv
i samhället.«
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SOCIAL EKONOMI

Spara pengar, miljön och ge dessutom jobb till människor som vill leva ett drogfritt liv. Det är tanken bakom kooperativet Comintegras satsning på att ta över en bilpool.
FOTON: TOMMY ARVIDSSON

XÀICVVÀPFTCU#VVXCTCƃGTCQOGPDKNÀT 06#71+$ ($ J,'(+314"#0$ 6#'"#3%&"1+(+4$
D$:13$2"$0?$06&+3$#33$.#$1+$%#03$'?+#90=
!"#$%&"$'()*&+$,-.$#/01/2"3$!())(4#"1$2+$#33$ !13A91"$'A-613$0,'$'&3107)#30$,-.$03&95$ )&+$,-.$#33$0)(77#$#33$4?$3())$0,-M$0241"$.#+$
E&"#+$%&)*1"$42"+#$'19$+2"$913$,"4#+(01"#0$ '19$133$03,"3$)11+915$
/#"#$1+0#'$!()24#"15$
!10&6$7?$.,-61A=$,-.$%,3!,))0'#3-.1"$,-.$
SVEN ROSELL
POOLEN FUNGERAR SOM EN 16,+,'(06$%&"1+(+4$ PÀTIÀPIGVÁMGTRÁƂUMGVWTGT
accent@iogt.se
1))1"$ 133$ 6,,71"#3(/5$ 8))#$ 0,'$ #+/2+91"$
!()#"+#$ 2"$ '19)1''#"$ ,-.$ 91)24#"15$ :13$
FAKTA SOCIALT FÖRETAGANDE
6"2/0$;<=;>$'19)1''#"$71"$!()$%&"$#33$1+$
)1#0(+4!()$06#$4?$"@+35$:1$%#03#$6,03+#91"=
COMINTEGRA är ett koopesysselsättning, för och med
och Malmös kommunala
+#$4&"$#33$!()#"+#$(+31$%?"$03?$03())#$#))3%&"$
rativ för rehabilitering och
människor i utanförskap.
bostadsbolag, MKB.
'A-6135$
kamratstöd har
integration som startades
Kooperativet har en boenBC#+6#$ '19$ ,'3#+61$ D$ 3#+6#$ %,"9,+0=
på några ställen utvecklat
2003 av kamratföreningen
dekedja med lågtröskelboen4#0B$ )A91"$ 1+$ 0),4#+$ 7?$ !()1+$ 0,'$ E&"#+$
sociala företag som ger jobb
Comigen, en stödförening
de, drogfria boendekollektiv
FG1"3H$07,)#"$"1+$($.&43"A-603/2331+5$I2"$
och bidrar till att finansiera
vars medlemmar är mänoch lägenhet med kontrakt
J,'(+314"#$+@$3#"$&/1"$1+$!()7,,)$!)("$913$
verksamheten. Nu har förniskor som har levt i utansom kan övertas efter ett år.
#63@1))3$'19$133$3())2445$:13$06@))1$6@++#$
bundsstyrelsen antagit en
förskap.
Inom kooperativet kan man
)A9#$@+41%2"$0?$.2"K$BE?$'19$($!()7,,)1+$0?$
strategi för social ekonomi
Comintegras mål är att
få praktik, jobb och social
41"$9@$*,!!$3())$'2++(06,"$0,'$/())$)1/#$133$
och ska bland annat utveckla
skapa ett rikstäckande
gemenskap. Till Cominte9",4%"(33$)(/LB5$
metoder för socialt företanätverk av kooperatörer
gras samarbetspartners hör
E&"#+$0241"$#33$91$%A"#$?"1+$($J,'(+31=
gande.
inom boende, utbildning och
IOGT-NTO, Stena Fastigheter
4"#$/#"(3$91$!203#$?"1+$($.#+0$)(/5$E1'1+=
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Förlåtelse är viktigast av allt,
tycker Rosie Peters. Det är så hon
har fått sin revansch och kunnat
gå vidare. Idag är hon ”en glad
skit” som håller på att renovera en
älskad röd timmerstuga. Hon har
till och med förlåtit sin mamma
som söp bort hennes barndom.
TEXT OCH FOTO ANDERS TEDEHOLM

D

!"#$%&#'&(#)*+
,#-.#*/0#%&11234
,#5&6#$%"&11&"#7*$82#9212"$6#23#:&(;
<2332$#=(*3#$!(2"#>8(#&11#0*3#*/%$?#0&"#
3?(*3#&33&3#!3#%&1123#8#1&3%&"3&;
7*$82#$%&#)&"&#)@((&#*>#:23#"=:&#18>>2"A
$1.(&3# 8# 7*$B&(23# C="$1;# 723*D2"&6# :"&# 83#
D&11236#83$1&BB2"&#&DB*EE6#:"&#3@&#2BB2:383(&";#<*3#%*>>2"#&11#
C?#&3D!3:383(#C="#:2#%.3$%&E2"#0*3#$%&CC&:2#$8(#3!"#0*3#)@((:2#
D&".0.$#8#F/0G28H;#<&312"&#23#)*""#C="#&11#1&#0?B#8#D!((&"6#>*312A
"&#%*EEB83($:*$*"6#C"!$&#$E?"#8#12(2BD!((&"#C="#%&)B&"6#>&3=D"2"&#
23#1"@/%B.C1$)*""#2BB2"#83$1&BB2"&#211#%*EEB83($$%?E;#I&3$%2#C?"#
0*3#*/%$?#&3D!3:383(#C="#%.3$%&E23#*>#0."#>&3#)B@83C&11&"#
C=3$12";#
J11#!"#&)$*B.1#$!%2"1K#I.3$%&E23#*>#0."#>&3#>2:#D!"%#8#&LB&"#
*/0# &">&"# &")21&"# 0?"1# 8# MNAMO# 18>>&"# D&"'2# :&(6# C2># :&(&"# 8#
D2/%&3#.3:2"#38*#?"#,#:23#%*>>2"#0*3#&B:"8(#>2"#&11#&3D!3:&;#
P312#2C12"#:23#MQ#&.(.$18#MRRS;

I BÖRJAN PÅ#MRTQA1&B21#(?"#7*$82#8#C="$1&#%B&$$;#<*3#!"#?11&#?"6#211#?"#

!B:"2#!3#$83&#%B&$$%&>"&12"#*/0#)*"#18BB$&>>&3$#>2:#$83#>&>A
>&#8#:21#(.B&#0.$21#8#U"8&3(2B3#8#V&B>=;#J11#".>#*/0#%=%#>2:#
$*D&B%*D#:2B&"#:2#E?;#V&>>&$#$!3(#8#".>>216#7*$82$#8#&B%*D23;#
J11#(.B)".31#:"&E2"8#&D$%8B'2"#7*$82$#$!3(#>2:#:21#".18(&#=D2"%&$A
121#C"?3#"2$123#&D#".>>21;#
9?# (*BD21# B8((2"# $2"8218:383(&"3&K# I&BB2# W3%&# */0# W(231# XR;#
V*:2$1@# YB&8$2# D&"# */0# 0&"# C=")B8D81# 7*$82$# 0'!B12;# 98EE8# Z?3(A
$1".>E)*%23# $1?"# 8# :23# B8BB&# $1"83(0@BB&36# B!(2302123$# 23:&#
)*%0@BB&;#Y*%23#C?"#$23&"2#$!BB$%&E#&D#J:G&":#F#JBB8$#)=/%2"#*>#
<'*"1C*1#$*>#7*$82#%=E2"#C="#E23(&"3&#0*3#C?11#3!"#0*3#E&31&1#
OCOOCUƃCUMQT2ÁXÀIIGPJÀPIGTGVVMTWEKƂZ
P#23#&D#:2#&3:"&#B!(230212"3&#)*"#211#!B:"2#E&";#P)B&3:6#3!"#:2#
0="1#:21#23$&>>&#)&"321$#("?16#B?12"#:2#02332#$*D&#0*$#:2>;#-?#
$B8EE2"#0*3#D&((&3:2#$811&#8#$!3(23#>2:#%38D23#8#$83#B8BB&#0&3:;#
I38D23#$*>#$%&#$%@::&#02332#C"?3#:21#*3:&#$*>#(&":83>=3$1"21#
$%&E&"#8#02332$#C&31&$8;#W11#$*>3&#:2#3!112"#>&>>&#!"#)*"1&#
>2:#3?(*3#&D#&BB&#:2$$&#>!3#(?"#8312;#P312#*>#>&3#!"#?11&#?";#P312#
.1&3#&11#:"8/%&#>83$1#211#:"8/%$(B&$#"=:D83;#P312#23$#*>#>&3#D&"81#
23$&>#1"2#:@(3#8#$1"!/%;#P312#23$#*>#>&3#0&"#%38D23#8#0&3:23;
7*$82$#%&3#C@"&#$D23$%&#*":;;#<2'6#C&36#%8$$6#)&'$;#V&>>&#V&"A
(&"212#0&"#3@B8(23#0!>1&1#02332#C"?3#U@$%B&3:;#-!"#0&"#0*3#:2#
UGPCUVGH[TCÁTGPDQVVXÀZGNXKUJQUOQTOQTQEJJQUFGPKPQHƂEKGNA
B&#C*$12">&>>&3#<28:23;#<*3#D8BB#83(21#02BB"2#!3#&11#C?#&:*E12"&#
7*$826#>23#0&"#C?11#32';#[2'6#&D#$?D!B#V&"(&"212#$*>#&D#>*">*";#
V&"(&"212#$%&#'.#0!>1&#7*$82#18BB#FD2"8(2+#-21#0&"#0*3#$&(1#D&"A
23:&#(?3(#0*3#0!B$&1#E?K
,#[!$1&#(?3(#C?"#:.#C=B'&#>2:;##
#
#
############›
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accent
REPORTAGE

VARJE MORGON HJÄLPER ROSIE !"#$%&%%&$%'($!)*(#"#+'#$&,$#-+.)$
MQPVQTGNNGTCXFGPƂPCXKNNCPK.KOJCOPQEJXCTLGOQTIQPPÀT
('$!/&$)&$012&#!$!3-2,&+#$/2*/!$4.!"'5$6.#$,"77$"#)'$-/&$)"77$!/.7&#5$
8'$ &#(2&$ 9&2#'#$ /&77&2$ :'##'$ 0;2$ <#&="!)>*,'7<5$ ?77&$ )1!/&2$ *2$
#*%7"+'#$#&="!)'25$@#)'$'#!$A'2!)"#$!.%$*2$4.!"'!$02;/'#$%*2/'2$
,&($!.%$:*#('2$3-$!/.7+-2('#5$A'2!)"#$*2$*#(-$('#$!.%$!'2$4.!"'$
&772&$%'!)5$
B&2+&2')'$!*+'2$)"77$4.!"'$&))$:.#$%-!)'$0;2!,&2&$!"+$.C:$4.!"'$
!7-25$6.#$!7-2$!-$92&$&))$:.#$!#&2)$"#+-2$"$(')$7"77&$+*#+$!.%$9':*2!D
/&2$!/.7+-2('#$3-$2&!)'2#&5$6.#$!7-2$!-$92&$&))$:.#$!#&2)E$)"77D
UCOOCPUOGFTGUVGPCXIÀPIGVVKNNDTKPICTFGƃGUVCNGMVKQPGTPC
"$FGHD/7&!!5
I&2>'$%-#&($)&2$4.!"'$3'#+&2$J2$%&%%&!$:&#(,*!/&5$K#$&,$
CNNCFGƂPCJCPFXÀUMQTJQPHÁVVHTÁPPÁIQPCXOÀPPGP-CPUMG
02-#$#-+.#$&,$('$)1!/&$("2'/);2'2#&L$A&#!/'$&,$!&%%'$%&#$!.%$
JQPHÁVVRÀNUGPFGƂPCUMQTPCFGNLWXNKICWPFGTMNÀFGTPCQEJ
3'#+&2#&$)"77$,"#')L$
4.!"'$ +-2$ #'20;2$ )2&33.2#&$ )"77$ 3.!)/.#).2')$ %'($ 3'#+&2#&5$
612&#$%-!)'$9')&7&!$'#$+-#+$"$%-#&('#$&##&2!$97"2$%&#$>J$,2*/)5$
8')$,')$)"77$.C:$%'($'#$-))&-2"#+$.C:$(*20;2$!'2$4.!"'$)"77$&))$(')$
97"2$+>.2)5$K#$)1!)$;,'2'#!/.%%'7!'$%'77&#$%.2$.C:$(.))'25$
4.!"'$)&2$"#+&$&#(2&$3'#+&2$J2$:&#(,*!/&#E$%'#$:.#$0-2$)&$&77&$
VQOƃCUMQT2ÁUÁUÀVVHÁTJQPRGPICTVKNNDÁFGIQFKUQEJ*LQTVHQVD
9;C/'25$8')$/&#$97"$+&#!/&$!).2&$!J%%.2E$'0)'2!.%$(')$32.(JC'D
TCUOÁPICVQOƃCUMQTKFGPNKNNCNÀIGPJGVGP
M*2$4.!"'$+-2$3-$:;+!)&("')$0-2$:.#$:>*73&$B&2+&2')'$&))$9*2&$
,&2>'$7;2(&+5$NJ#+&$/&!!&2$02-#$H1!)'%')5$B&2+&2')'$.2/&2$"#)'$
!>*7,5$G*2:>*73'#$9'7;#&!$%'($H%"2#.005
s1OJQPÀPFÁHÁVVRGPICTCXOÀPPGPKUVÀNNGVHÒTƂPCUCMGT
8-$!/J77'$,"$:&0)$(')$%1C/')$9*))2'E$!*+'2$4.!"'5
6.#$2'!'2$!"+$02-#$(')$2J#(&$+2;#&$/;/!9.2(')$"$('#$7"77&$!)J+&$
:.#$#J$:12$"$#.22&$I*2%7&#($(*2$:.#$!)J('2&2$3-$A7&2*7,(&7'#!$
0.7/:;+!/.7&5$
6.#$ +-2$ 0;29"$ /&))7-(&#$ !.%$ !)-2$ J#('2$ (')$ 7-+&$ 9.2(')$ ,"($
,*!)'20;#!)2')$ .C:$ !.%$ 0J#+'2&2$ !.%$ J)!"/)!37&)!$ 0;2$ /&))'#5$
8*2"02-#$:&2$?!!&($0J77!)*#("+$J33!"/)$;,'2$0-+7&2#&!$%&)37&)!$
J)&#0;2$0;#!)2')5$6.#$!*))'2$!"+$3-$:J/$,"($('#$!,&2)&$>*2#!3"!'#5$
G2'(,"($('#$37&!):"#/$!.%$'#$+-#+$"##':-77")$!17)$%'#$#J$0177!$&,$
PÀXGTQEJƂPVURÀPVCFGDLÒTMXGFUVKEMQT
– NÄR JAG VAR$0'%).#$97',$%&%%&$+J7$!.%$'#$C")2.#5$O&+$!-+$)"77$

&))$:.#$/.%$)"77$7*/&2'$.C:$:.#$97',$"#7&+($'#$%-#&(5$PJ7!.)$.C:$
9'+1##&('$!/2J%37','25$Q1E$0&#R$O&+$7',('$3-$:'%+>.2($3"==&$'#$
:'7$%-#&(5$O&+$!-7('$3.)&)"!$.C:$02J/)$3-$).2+')$3-$02'(&+&2$.C:$
7;2(&+&25$8')$$2*C/)'$9-('$)"77$%&)$.C:$H%"2#.00E$%'#$:&('$>&+$
"#)'$:&0)$!,'#!/&$!/.7%&)'#$:&('$>&+$"#)'$;,'27',)5$K#$(&+$#*2$>&+$
:*7!&('$3-$%&%%&$3-$!>J/:J!')$!&$:.#S$
T$8J$*2$"#)'$+&%%&7$#.+5$O&+$%-!)'$#.+$/.%%&$:'%$"+'#5
s,CIƂEMRCPKM,CIJCFGXCTMGPUVÀFCVGNNGTFKUMCVRÁGPJGN
%-#&(5$O&+$+>.2('$'))$0;2!;/E$%'#$0&))&('$&))$(')$,&2$.%;>7"+)E$!-$
>&+$).+$,&($>&+$:&('$&,$37&!)/&!!&2E$!).33&('$#'2$9'!)"C/E$/&!)2J7D
7'2E$)&772"/&2$.C:$!7*#+('$&77)":.3$"$!.3#'(/&!)')5
4.!"'$2J!/&2$3-$:J,J(')$,"($%"##')$&,$J332'#!#"#+'#$"$7*+'#D
:')'#5$6.#$+-2$)"77$("!/9*#/'#E$:*%)&2$'#$)"7792"#+&2'$%'($,&))'#$
.C:$'))$3&2$+7&!5$6.#$:*%)&2$.C/!-$'#$7")'#$9J#)$%'($!,&2)D,")&$
9"7('2$.C:$!*))'2$!"+$"+'#5$I"$97*((2&2$97&#($9"7('2#&$.C:$4.!"'$
3'/&2$J)$!"#$%&%%&$3-$'))$3&2$&,$('%5$4.!"'$!>*7,$*2$%'($3-$'#$
9"7(5$K#$9&91$%'($&77,&27"+$%"#$.C:$'#$!/&772&$"$:&#('#5$8')$(2&2$
7")'$02-#$('#$!)*#+(&$(;22'#$)"77$/&770&2!)J#5$
T$6J2$!'2$(J$3-$("#$%&%%&$"(&+L
T$O&+$*7!/&('$:'##'5$FC:$>&+$:&)&('$:'##'5$@97&#($:&)&('$>&+$
:'##'$!-$%1C/')$&))$:-2'#$3-$&2%&2#&$2'!)'$!"+$#*2$:.#$/.%$"#$"$
2J%%')5$O&+$,"77'$97"$*7!/&(E$%'#$:.#$,&7('$!32")'#$.C:$%*##'#5$
H&%)"("+)$!.%$:.#$7',('$0;2$%"+$,&2$&77)$%"))$0'75
U-#+02'(&+'#$VWWX$:&2$4.!"'$:J##")$97"$YW$-25$6.#$!"))'2$)"77D
!&%%&#!$%'($!"#$,*#$G"2+"))&$:'%%&$:.!$?#")&$"$'#$!/-#'7*#+&$"$
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Rosie har några svart-vita bilder från sina första år i Tyskland, här
med mamma och en av hennes "kavaljerer".

»Jag ville bli älskad, men hon valde

spriten och männen. Samtidigt som hon
levde för mig var allt mitt fel.«
A*,7"#+'5$?#")&$*2$9.#((.))'2#$!.%$J)9"7(&)$!"+$)"77$7*/&2'5$P2-))E$
,-+"+)$:-2E$9&2!/$.C:$%'($'0)'2)21C/7"+$2;!)5$K#$2;!)$%&#$71!!#&2$
)"775$
?#")&$9>J('2$3-$/&00'$"$!%-$/.33&2$&,$%1C/')$)J#)$3.2!7"#5$6.#$
!'2$3-$4.!"'$.C:$!*+'2S
T$M-E$4.!"'ZG"2+"))&$:&2$!/,&772&)5$A&#$(J$9'2*))&$7")'$.%$("))$
7",L
4.!"'$97"2$0;2,-#&($;,'2$02-+&#$%'#$9'2*))&2$*#(-$.%$:J2$:.#$
:&('$(')$"$(')$+J7&$:J!')$"$N2"&#+'7#E$.%$;,'2+2'33'#$02-#$B&2D
+&2')'!$%*#E$.%$:J2$:.#$:&%#&('$"$HC:['"=E$.%$:J2$:.#$>.9D
9&('$-)$K7'/)2.$B&"'2$%'($,&2J:J!91++'#5$6.#$9'2*))&2$.%$:J2$
/./&"#')$.C:$:'2."#')$)"77!&%%&#!$%'($O&C/$8&#"'7!$.C:$!).2&$
%*#+('2$;7$0J##")!$%'($J#('2$('$#".$-2$:.#$,&2")$&%9J7'2&#('$
,&2J:J!91++&2'5$6J2$/./&"#')$)&+")$9.2)$!%*2).2$"$&\7&2E$&2%&2$
.C:$21++$.C:$+>.2)$(')$%;>7"+)$&))$>.99&$V]$)"%%&2$"$!)2*C/5$
6.#$9'2*))&2$.%$:J2$:.#$!.%$'#(&$/,"##&$3-$91++')$0-))$7*2&$!"+$
&))$/.337&$.C:$"#!)&77'2&5$6J2$:.#$,J##")$2'!3'/)$97&#($%*##'#$
3-$91++'#&$.C:$"$9&2'2#&$+'#.%$&))$>.99&$:-2(&!)$&,$&77&$.C:$!J3&$
!&%)7"+&$J#('2$9.2(')$'0)'2$&))$:&$9'!'+2&)$('%$"$&2%921)#"#+5$
6.#$9'2*))&2$.%$:J2$B&2+&2')'E$'0)'2$&))$:&$7'+&)$%'2$'77'2$
%"#(2'$"$/.%&$"$),-$,'C/.2E$)&+")$4.!"'!$:&#($.C:$!&+)S$<$MJ$*2$(J$
+&%%&7$#.+<E$.C:$!'(&#$(;))5$6.#$9'2*))&2$.C/!-$.%$('$,*7("+&$
%*#+('2$;7$.C:$!32")$:.#$(2JC/")5$K+'#)7"+'#$:&2$4.!"'$(2JC/")$
!'(&#$:.#$,&2$-))&$-25$H-$!%-#"#+.%$9;2>&('$:.#$.C/!-$&#,*#(&$
:&!C:$.C:$I&7"J%5$6&!C:$:&2$:.#$'+'#)7"+'#$&7(2"+$2;/)$!*2!/"7)$
%1C/')E$'0)'2!.%$(')$&77)"($+&,$:'##'$!#'()*#(#"#+&2$.C:$#.>.25$
A./&"#E$:'2."#E$&%0')&%"#$.C:$UH8$9;2>&('$:.#$&#,*#(&$"$V^D-2!D
-7('2#5$
?#")&$71!!#&2$'#$)"%%'$.C:$!*+'2$!'(&#S
T$H-#&$(*2$:>*2#.2$:&2$>&+$.9(JC'2&)$%-#+&$+-#+'25$I')$(J$:J2$
(.%$7J/)&2L
4.!"'$!'2$.%!/&/&($3-$?#")&$%'#$!,&2&2$"#)'E$!-$?#")&$0.2)!*))'2S
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KULTUR

Flickor från Pampas på Kulturhuset
UTSTÄLLNING
KULTURHUSET
Fotografen Alessandra Sanguinetti, född 1968, bor och
arbetar i New York och Buenos Aires. Hennes konst har
uppmärksammats internationellt och nu kommer hennes foton för första gången till Kulturhuset i Stockholm.
Sedan 1999 har Alessandra Sanguinetti följt de två

kusinerna Guillermina och Belinda under uppväxten
på familjens farm på den vidsträckta Pampasslätten i
Argentina.
Samarbetet med de två flickorna i fotoprojektet
inleds när de är nio respektive tio år gamla. Genom
åren utvecklar Sanguinetti en nära relation till dem
och tillsammans skapar de en bildvärld inspirerad av

Fame-Jessica stark
och självutlämnande
När kalla nätter plågar mig med
minnen av hur det var
Jessica Andersson
Lena Katarina Swanberg
Albert Bonniers förlag

BIOGRAFI!"#!$%&!'()*%+!,-+.

/(+012-#!-33!2%!
ƃGTFKOGPUKQPGT
ÁVGPOÀPPKUMC5Á
ÀTFGVPÀTUEJNCIGT.
UÁPIGTUMCP,GUUKEC
#PFGTUUQPTCMVWRR
QEJPGTDGTÀVVCTQO
UKPWRRXÀZVOGFGPOCOOC
UQOUÒRQEJKPVGHÒTOÁFFG
VCJCPFQOUKPCDCTP&GVÀT
KPIGVWPKMVCVVGPUP[IIQEJ
FWMVKIMÀPFKUXKUCTUKIJCJCHV
GPÒXGTLÀXNKIWRRXÀZVOGP
FGVÀTDTCCVVDNKRÁOKPF1O
CVV[VCPKPVGÀTFGVUCOOCUQO
KPUKFCP
&GVÀTUVCTMVPÀT,GUUKEC
DGUMTKXGTJWTJQPQEJU[UMQ.
PGPIÒOFGUKIOGFCPOCOOC
DNGXUNCIGP1EJQOXWZGP.
XÀTNFGPUsCNNCUQOUÁIOGF
KPIGVILQTFGsUXGM
,GUUKECDGTÀVVCTÀXGPQO
NKXGVUQOq(COG,GUUKECqQEJ
MÀPFKUUMCRGVUHTCOQEJDCM.
UKFQT-CPUMGKPVGNKMCKPVTGU.
UCPVOGPFGVÀTV[FNKIVJWT
FGVOCPÀTOGFQOUQODCTP
RTÀINCTXKNMCXCNOCPIÒTUQO
XWZGP
,GUUKECUNKXDGUMTKXUUQOGP
q#UMWPIGUCICq,CIJÁNNGTKPVG
OGF&GVXCTKPIGPRTKPUGNNGT
UMQCXINCUUQOHÒTÀPFTCFG
,GUUKECUNKX,GUUKECRTGEKUUQO
UÁOÁPICCPFTCUQOXÀZGT
WRROGFOKUUDTWMJCTVKNN
ILQTVLQDDGVULÀNX'NNGTOGF
,GUUKECUQTF
q8KMCPKPVGHÒTÀPFTCXÁTC
HÒTÀNFTCTQEJXÁTWRRXÀZV
OGPXKMCPNÀTCQUUCVVNGXC
OGFOKPPGPCQEJVCJCPFQO
XÁTCGIPCNKXq
HELENA KARLSSON
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Victor och Marina dejtar, men hittar ingen glöd.

VILSEN KÄRLEKSHUNGER I MEXIKO
Bakom blå ögonlock
Mexikansk film av Ernesto Contreras
med Cecilia Suárez och Ernesto Arreola
FILM Marina är en ensamstående, blyg och lite
sorgsen kvinna i trettioårsåldern som lever ett stilla
och ganska tråkigt liv. Hon arbetar på en fabrik
som tillverkar uniformer och har få sociala kontakter utanför jobbet. En dag vinner hon en exklusiv
semesterresa för två på det årliga personallotteriet.
Problemet är att hon inte har någon att åka med.
Av en slump stöter hon på Victor Mina, en man som
en gång varit hennes klasskamrat. Marina minns
honom inte, men får idén att bjuda med honom på

PD James sista?
Patienten, P.D. James
Övers. Ulla Danielsson W&W

ROMAN 2&,COGUFGPPCUVQT.
UNCIPCFGEMCTHÒTHCVVCTGÀTVKNN.
DCMCOGFXCFUQOMCPUMGDNKT
JGPPGUUKUVCTQOCP*QPJÒT
VKNNFGPICONCUMQNCP&GVCNLGT
ÀTQOUQTIUHWNNVDGUMTKXPC
NÀUCTGPHÁTHÒNLCOGFRÁXKPF.

resan. Victor, som också han är ensamstående,
tackar överraskad ja. Men mötet med Marina blir
inte riktigt vad han hoppats på. Han drömmer om
en relation, men Marinas stumma tystnad och allvarsamma blick, får honom fundersam. ”Bakom blå
ögonlock” är en film i Ingmar Bergmans anda. Stilla
kameratagningar, torftiga miljöer, tystnader och
svår ensamhet. Man lider med Victor och Marina,
som så gärna vill, men som inte riktigt når fram till
varandra. Det är en vackert skildrad kärlekshistoria
mellan två ensamma och lite udda personer. Men
vill man ha action och skratt så bör man nog välja
en annan film. /MZ

NCFGVWTGTIGPQOFGV
OÀPUMNKICRU[MGV
/GFFCIGPUOGT
UPCDDCFGEMCTUVKN
MCP2&,COGUKDNCPF
MÀPPUPÀUVCPQOUVÀPFNKIQEJ
VWPIsOGPXÀNUMTKXGVÀTFGV
WVCPVXGMCP+FGPJÀTDQMGP
UMC4JQFC)TCFY[PH[TVKQULW
ÁTICOOCNÀPVNKIGPVCDQTV
GVVOKUURT[FCPFGÀTTJQPJCT

RÁGPCMKPFGP*QPNÀIIGTKP
UKIRÁGPRTKXCVMNKPKMRÁFGP
GPIGNUMCNCPFUD[IFGPQEJ
HÒTXÀPVCTUKIGPXGEMQNÁPI
QEJDGJCINKIMQPXCNGUEGPU
1RGTCVKQPGPIGPQOHÒTUWVCP
MQORNKMCVKQPGT&CIGPFÀTRÁ
JKVVCUJQPOÒTFCFKUKVVTWO
2QNKUKPVGPFGPV&CNINKGUJQEJ
JCPUMQNNGIQTXKF5EQVNCPF
;CTFMCNNUKPHÒTCVVWVTGFC

fantasier, förväntningar och rädslor som följer övergången mellan bandom
och vuxenhet.
Efter hand blir de två flickorna mer och mer bekväma med kamerans
närvaro och deras improvisationer blir allt mer uppfinningsrika. Sanguinetti
har vunnit flera prestigefyllda priser inom foto. Utställningen löper från
oktober till januari 2010.
MARIA ZAITZEWSKY

HCNNGV&GVXKUCTUKICVVFGV
ƂPPUOÁPICUQOJCTKPVTGUUG
CXCVVUG4JQFC)TCFY[PFÒF
*QPXCTGPHTWMVCFWPFGTUÒ!
MCPFGLQWTPCNKUVUQOHÒTUVÒTV
OÁPICRGTUQPGTUIQFCT[MVG
5RÀPPCPFGNÀUPKPIHTÁPHÒTUVC
UKFCPVKNNFGPUKUVCsQOOCP
ÀTDGXÀRPCFOGFVÁNCOQF
MARIA ZAITZEWSKY

Orädd och bräcklig
Marianne Höök
Jag var självlockig, moderlös,
gripande och ett monster av förljugenhet.
En biografi om Marianne Höök av
Annette Kullenberg
Atlas Förlag
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#PGVVG-WNNGPDGTI
RÁVCNGVXCT
WPIQEJICPUMC
P[DCMCFLQWTPC!
NKUVXCT/CTKCPPG
*ÒÒMFGPGPFCMQNNGICPUQO
KPVTGUUGTCFGUKIHÒTJGPPGQEJ
XKUCFGNKVGXÀPNKIJGV%

*ÒÒMXCTGVVMQPVTQXGTUKGNNV
PCOPKUKPUCOVKF*QPUMTGX
WPFGTTWDTKMGPq6[EMVqQEJ
XCTDGWPFTCFHÒTUKPMXKEMJGV
QEJHQTOWNGTKPIUHÒTOÁICNKMC
O[EMGVUQOHÒTUKVVWVUGGPFG
0ÁIQPDGUMTGXJGPPGUQO
qMXKEMMWNQTÀFFTQNKIGNG!
ICPVN[UCPFGDGIÁXCFUMCTR
DNQPFNÁPIXÀNMÀPFXÀNMNÀFF
QEJHÀTITKMq
*GONKIJGVUHWNNDTÀEMNKI
QEJFLWRVQN[EMNKIÀTKUVÀNNGV
DKNFGPOCPHÁTGHVGTCVVJC
NÀUV-WNNGPDGTIUDQM&GPJCT
WPFGTVKVGNPq'PDKQITCƂqXKN!
MGVKPVGÀTGPTKMVKIVVTÀHHCPFG
DGUMTKXPKPI+UVÀNNGVHÒTGP
VTCFKVKQPGNNVDGTÀVVCFNGXPCFU!
DGUMTKXPKPIHÁTXK-WNNGPDGTIU
UWDLGMVKXCJKUVQTKCQOUKPC
HÒTUÒMCVVUMKPITCFKOTKFÁGTPC
MTKPIGPUCMPCFXÀP$CTTK!
MCFGTUQOFGPPCULÀNXV[EMU
JCUMCRCVMTKPIUKPRGTUQP
-WNNGPDGTIÁVGTMQOOGTQHVC
VKNNJWTNKVGJQPGIGPVNKIGP
MÀPVVKNNQOUKPXÀP/CTKCPPG
*ÒÒMUQODGIKEMULÀNXOQTF
XKFÁTUÁNFGT&GVVC
RGTUQPNKICHÒTJÁNNPKPIUUÀVV

ÀTDQMGPUUV[TMC(ÒTWVQO
HÒTHCVVCTGPUGIPCHWPFGTKPICT
QEJNÀUPKPICTCX*ÒÒMDGUVÁT
VGZVGPVKNNUVQTFGNCXKPVGTXLW!
GTOGF QHVCXÀNMÀPFC OÀP!
PKUMQTUQOUVÁVVUMTKDGPVGP
PÀTC7TXCNGVÀTUGNGMVKXVQEJ
LCIHÁTHÒTOKICVVFGVUÀIGTGP
JGNFGNQO-WNNGPDGTIULÀNX
&GVJCPFNCTO[EMGVQO*ÒÒMU
LQWTPCNKUVKUMCUVKNQEJULÀNX!
DKNFOCUUQTQOOQFGTUMCR
QEJOKPFTGQODKQITCƂUMC
HCMVCKMTQPQNQIKUMQTFPKPI
5VKNGPÀTWRRHTKUMCPFGOGP
PÀT-WNNGPDGTIKFGURGTCV
DGJQXCXMQPMTGVCUXCTRÁUKPC
OÁPICHTÁIQTDÒTLCTHCDWNGTC
HTKVVMTKPIQTUCMGTPCVKNN*ÒÒMU
IÁVHWNNJGVQEJÁPIGUVMÀPPU
FGVXKFPÁIQVVKNNHÀNNGUPCUMKIV
5NWVUCVUGP#$%#&'(%)**%'+**)%
ÀTGPTÒTCPFGQEJMÀTNGMUHWNN
DQMUQOKPVGVXGMCTKPHÒT
UXÁTCQEJQEJCTOKICUCP!
PKPICT&GPÀTJÒIUVTGNGXCPV
ÀXGPHÒTFGOUQOÀTHÒTWPIC
HÒTCVVOKPPCUXCTGUKI/CTK!
CPPG*ÒÒMUV[EMCPFGPGNNGTFG
OÁPICÁUKMVGTPCQOJGPPG
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MISSA INTE

BOK Den humoristiska
klimatboken med allvarlig underton ”50
sätt att sabba planeten” (Ica
Förlag) av den engelske journalisten Mark Townsend. Han
vänder på steken och i stället
för att skriva om hur vi ska
leva för att
rädda jorden,
skriver han
om hur vi inte
ska göra. Fast
med en ironisk
knorr.

2

UTSTÄLLNING Touring
Exhibitions mobila
Abba-utställning, som
kommer att turnera över
världen. Tanken var ju att ett
Abba-museum skulle öppna i
Stockholm i år, men projektet
har skjutits upp. Tills vidare
kan alla Abba-fans se denna
semi-permanenta utställning,
som kommer att hålla öppet
minst ett halvår på varje plats.

RAGNI SVENSSON

HALLÅ DÄR ÅSA VILBÄCK, AKTUELL MED PROGRAMMET DR ÅSA

Dr Åsa
Du gör din tredje säsong.
Hur känns det?
Det är lite delade känslor, eftersom produktionen är så tajt. Det är
tätt mellan programmen
och säsongerna har gått
i ett. Jag har inte haft
så mycket tid att reflektera och smälta allt.
Samtidigt är det förstås
roligt att få fortsätta och
förbättra programmet.
Första omgången led
av en del brister som
jag nu har chansen att
korrigera.

Vad driver dig att göra
Dr Åsa?
Jag vill förklara och
fördjupa och få människor att förstå vad
kropp och hälsa handlar
om. Jag ser mig som en
folkbildare och tycker
att det är viktigt att jag
som läkare faktiskt når
ut till människor på det
här viset. Ämnesvalen är
breda och tar upp ganska ”vanliga” frågeställningar, saker som människor kan relatera till.
Hur skulle ditt ”drömprogram” se ut?

Mera programtid förstås, minst 45 minuter.
Jag skulle vilja göra
ett program som tittar
på människan som ett
djur, lite utifrån. Vi tar
så mycket för givet.
Varför har vi långt hår
på huvudet men inte på
kroppen? Varför blir vi
irriterade när vi sovit
dåligt? Sådant tycker jag
är spännande.
Hur ser framtiden ut?
Privat ska jag gifta mig,
även om vi inte bestämt
när. Jag kommer också
att ta en time-out efter

ÅSA VILBÄCK
inspelningarna och
fundera över var jag vill
jobba som läkare i framtiden, resa och kanske
skriva en populärvetenskaplig och informativ
bok om vardagliga
hälsofrågor.
MARIA ZAITZEWSKY

3

MUSIK Jazzsångerskan
Rigmor Gustafsson live
från Fasching i Stadsmissionens Bootleg-kampanj.
Rigmor går att ladda ner,
liksom andra svenska artister
som stöder Stadsmissionens
kampanj. Vid nedladdningen
doneras 25 kronor till Stadsmissionens ungdomsverksamheter. Sms:a BOOTLEG till
72900. I svaret kommer länken
till den mobila hemsidan.
AUGUSTI 2009 ACCENT
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I KRIS-lokalen i Umeå sitter en ung man och övar på att skriva sitt namn.
Efter år av kriminalitet vill han göra rätt för sig och bli en god människa. Och
då måste man kunna skriva autografer. Leif Stenberg har träffat honom och
några till som har bestämt sig för att betala tillbaka.

Betala tillbaka
AV LEIF STENBERG

M
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LEIF STENBERG är journalist och författare. Under
senare tid har han gjort sju
radiodokumentärer för P1
som granskar vad som nu
sker med välfärdssamhället.
Ett par av dem har han gjort
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tillsammans med några före
detta missbrukare som är
medlemmar i IOGT -NTO i
Umeå. Under ett halvår hade
de återkommande möten för
att tala om meningen med
livet, om kärleken och döden.

Dessförinnan gjorde han en
serie dokumentärfilmer på
samma tema som granskade välfärdssamhällets
förändring tillsammans med
hemlösa och medlemmar i
handikappförbunden.

– För mig har det alltid
varit viktigt att använda
journali-stiken för att ge röst
åt människor som hamnat i
utanförskap och sällan kommer till tals på egna villkor,
säger Leif Stenberg.

Leif Stenberg

FOTO: PER A ADSTEN /VF

VILL GE RÖST ÅT MÄNNISKOR I UTANFÖRSKAP
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KORSORD NR 6 2009
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LÖSNING NR 4 2009

MILJONLOTTER ATT VINNA. Tre lotter vinner förstapristagaren, en lott vardera får de tio som därnäst har tur i dragningen.
Skicka in lösningen till Accent, Box 128 25, 112 97 Stockholm,
senast 20 september 2009. Märk kuvertet Kryss 6/2009.
NAMN

ADRESS

POSTADRESS

VINNARE NR 4 2009

FÖRSTA PRIS, tre Miljonlotter: Birgit Malm, Fristad.
SIDOVINSTER, varsin Miljonlott: Ulla Alsätra, Gorsingeholm,
Strängnäs, Yngve Benjamisson, Hestra, Elsy Danielsson,
Sunne, Britt Rosmark, Nyköping, Sören Bylund, Härnösand,
Elizabeth Lindgren, Lycksele, Jan Segersten, Karlskoga, Rolf
Lindström, Kårsta, Indal, Berit Söderman, Föllinge, Lars Thomée, Lysekil. Accent gratulerar!
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Kongresser ska vara både party och
politik, tycker de som var med vid
IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Göteborg. Förhandlingar, fest och skön
gemenskap långt in på småtimmarna.

Party
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Kongresser ska vara båd
Ombuden på IOGT-NTO-rörelsens
kongress vill fortsätta att träffas
på sommaren och ha ”både party
och politik” på sina kongresser.
Förslaget om en kortare kongress
på hösten vartannat år och lite mer
lättsamma sommaraktiviteter vartannat år fick tummen ner.
■ KONGRESS I en lång och bitvis känslosam debatt vittnade en rad ombud om vad
det betyder att få mötas över ålders- och
organisationsgränser för att under några
dagar både fatta beslut, delta i seminarier
och verkstäder, umgås med nya och gamla
vänner och ha fest.
– Vår styrka är våra medlemmar – inte
bara våra ombud, förklarade Helena
Karlsson från Örebro, som själv inte var
ombud men som gärna åker på kongress.
– Jag vill träffa gamla vänner, jag vill gå på
nattkafé och UNF-disco – och jag vill sitta
här och lyssna på beslut och debatter. En
kongress ska vara både party och politik,
det är det jag blir peppad av!
*QPVT[EMVGUÀTUMKNVRÁCVVƃGTÀPQODWden måste ha möjlighet att delta i debatten, lyssna och lära.
Kjell-Ove Oscarsson från kongressens
beredningsutskott instämde:
– Tre utskott (alltså även motsvarande
utskott hos Junis och UNF) är överens om
att det inte är något bra förslag från riksstyrelsen. Vi har en riktigt stor aktivitet i
rörelsen, och det är kongressen. Den ska
vi vara rädda om! Här i Göteborg är vi en

Kongress betyder förhandlingar med debatt och omröstning. Här röstar ombud för distrikten i
Västernorrland och Stockholm.
FOTO: PIERRE ANDERSSON

OÀMVKIUCONKPIRÁ|RGTUQPGT1OXK
tycker att det är ett viktigt arrangemang,
är det också rimligt att det kostar pengar.
Både avgående förbundsordföranden
Sven-Olov Carlsson och hans efterträdare
Anna Carlstedt deltog i debatten och redogjorde för diskussionerna i riksstyrelsen
om resurskrävande kongresser och problem med ansvarsfördelningen mellan förbund och distrikt. Men de instämde också

i de positiva beskrivningarna av tidigare
kongresser och värdet i att medlemmar i
alla åldrar har roligt tillsammans.
UNFs avgående ordförande Robert Damberg ville också ha ett ord med i laget:
s 8KUUV ƂPPU FGV RTQDNGO UQO DGJÒXGT
lösas, men vi måste fortsätta att träffas
över förbunds- och generationsgränser,
fortsätta att föra kampen tillsammans.
Många andra organisationer är avundsju-

HALLÅ

Vad tycker du
om förslaget att
korta kongressen
till tre dagar och
bara köra förhandlingar?
Gunvor
Nygren,
Jönköping
– Jag är lite
kluven. Å
ena sidan
tycker jag att det är en bra
idé att förlägga kongressen
på hösten, då fler har tid.
Å andra sidan vet jag ju att
kongressen är sommarens
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höjdpunkt för många. Men
jag vet samtidigt att en del
av de nya medlemmarna
inte är intresserade av att
lägga en hel sommarvecka
på kongressen. Jag anser
också att det har varit väl
mycket ”luft” i de veckolånga kongresserna. Kortare är bättre.
Mirzeta
Nasic, Jönköping
– Jag jobbar och har
svårt att
ta ledigt
för att vara på kongress

en hel vecka. Så för egen
del skulle det vara bättre
med en kortare kongress
och gärna under en annan
del av året. Jag och många
andra medlemmar har
svårt att komma loss så här
mitt i juli.
Helena
Karlsson,
Örebro
– Jag är
definitivt
emot. Kärnan i kongressen är ju just
kombinationen av viktiga
beslut, dans, nattcafé,
vänner och folk i alla åld-

rar. Många får en kick och
energi av att vara här och
det är mycket viktigt för
demokratin att alla får en
möjlighet att vara med.
Icke valda ombud kan
faktiskt komma med förslag, känslan av delaktighet är avgörande. Om det
blir en kongress med bara
förhandlingar kan det leda
till en splittring inom rörelsen. Med en sådan lösning
skulle jag inte känna mig
inbjuden om jag inte var
ombud. Att kongressen är
en för dyr apparat går ju
att lösa. Min poäng är att
vi måste hitta tillbaka till

”kärnan”. Hela folkrörelsekänslan går förlorad om
man missar möjligheten att
alla förbunden möts under
kongressen.
Marianne
Stålberg,
Östersund
– Jag gillar
inte förslaget att korta
och koncentrera kongressen till bara förhandlingar.
Den sociala samvaron är
minst lika viktig som besluten som fattas. Gemenskapen betyder allt för den här
organisationen, den är vårt

KONGRESS 2009

åde party och politik
»Vi måste fortsätta att träffas över förbunds- och generationsgränser, fortsätta att
föra kampen tillsammans.«
ROBERT DAMBERG, AVGÅENDE FÖRBUNDSORDFÖRANDE I UNF, UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Kongress är också fest. Lennart och Tina
Engström trivs när de får dansa till Movits.

ka på vårt sätt att ha kongress. Det är en
tradition som vi ska vara stolta över.
om att skilja
på kongresser och sommaraktiviteter var
ett argument att kongressombuden inte
hinner delta i några aktiviteter vid sidan
av förhandlingarna. Markus Karlsson, som
skrivit en motion om framtidens kongresser, hade ett förslag till lösning:

I FÖRSLAGET FRÅN RIKSSTYRELSEN

kitt. Dessutom ger den här
mer öppna formen av kongress oss från distrikten
möjlighet att visa upp oss
och knyta nya kontakter.
Bengt Magnusson,
Finspång
– Jag tror
inte på tredagarskongresser. Det
är bra och viktigt att alla
medlemmar får en chans
att komma, inte bara de
som jobbar i styrelserna.
Gemenskapen och känslan
av att vara en del av en

– Om man delar upp veckan, så att IOGTNTO har förhandlingar först och sedan
andra aktiviteter, medan UNF och Junis
har aktiviteter i början av veckan och förhandlingar i slutet, får alla båda russinen
ur kakan.
Markus föreslog också att kongressen
alltid ska ligga på samma ställe och planeras av en stående kommitté med deltagare
HTÁPQNKMCFGNCTCXNCPFGV/GPFGVƂEMJCP
inget gehör för. Traditionen att låta distrikten turas om som kongressarrangörer
verkar vara lika stark som traditionen att
kombinera kongressen med seminarier,
WVƃ[MVGTQEJHGUV
– Kongressen ger energipåfyllning vartannat år, förklarade Gunilla Ragnarsson
från Östergötland. Det är den som får mig
att orka slitet med att hålla en liten lokalförening levande. Det är häftigt att vara
med när alla är samlade – från barnvagn
till rullator. Att barnen får vara med från
att de är små gör det lättare att få dem att
bli kvar i rörelsen.

och förslaget till årets kongresser var därför att låta riksstyrelsen fortsätta utreda
frågan om tid och plats för kommande
kongresser.
– Det allra viktigaste är att alla tre förbunden – och helst också NSF – är tillsammans, förklarade Jan Linde från förbundsUV[TGNUGP NKMUQO ƃGTC CX QODWFGP /GP
det är många intressen som ska vägas samman, och jag litar på att riksstyrelsen klarar att göra det.
KONGRESSEN HÖLL MED OM att riksstyrelsen ska
fortsätta att bereda frågan – men med tilllägget att ”framtida kongresser även i fortsättningen ligger på sommaren och innehåller såväl arbete som fest”.
Ingen hade något emot att fortsätta med
särskilda sommaraktiviteter, där man samlar så många medlemmar som möjligt de
år då det inte är kongress – men inte på
bekostnad av kringaktiviteterna vid kongresserna.
DNKTFGVMQPITGUUK¡TGsOGFDÁFG
förhandlingar och kringaktiviteter. Det
beslutet fattades för två år sedan i Uppsala.
/GPXCTMQPITGUUGPUMCIGPQOHÒTCU
ÀT ÀPPW KPVG DGUVÀOV &GV ƂEM TKMUUV[TGNsen i uppdrag att besluta om. Men ett hett
tips är att det blir i Sydsverige. Vid avslutningen i Göteborg anmälde distrikten i
Blekinge, Kalmar och Kronoberg att de
IÀTPCXKNNCTTCPIGTCMQPITGUUGPVKNNsammans.

I DEN GEMENSAMMA RIKSSTYRELSEN var UNF
GOQV CVV ƃ[VVC MQPITGUUGTPC VKNN JÒUVGP

stor organisation skulle
ju försvinna helt om man
kortade kongresserna. Här
träffar man också många
gamla vänner, vilket känns
värdefullt för oss som är
lite äldre.
Marcus
Karlsson,
Göteborg
– Jag har
skrivit en
motion om
att sommarkongresser
är bra, även om man kan
tänka sig en något kortare
kongress än en vecka. Att
ha en kongress med bara

ombud är inget bra förslag.
Då försvinner ju möjligheten att kanske paddla
på förmiddagen och vara
med vid en förhandling på
eftermiddagen. Dessutom
tror jag att vetskapen om
att det är förhandlingar
höjer statusen på kongressen. Det är viktigt att jobba
tillsammans, inte splittra
rörelsen i två delar. Det
skulle sänka bägge.
Hans-Olov
Henriksson, Vännäs
– Om man

vill förstöra den här organisationen så ska man korta
kongressen. Det är ju ett
helt idiotiskt förslag! Den
här rörelsen bygger ju på
att medlemmar i alla åldrar
träffas över förbundsgränserna under informella
former. Förhandlingarna är
långt ifrån det viktigaste,
utan det är människorna. I
vår familj har vi barn i olika
åldrar som alla är engagerade i UNF eller Junis. Här
kan vi mötas under samma
tak. Förhandlingarna kan
man däremot hitta helt nya
former för, exempelvis på
distans. Detta är en ideell

EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

organisation, byggd på och
av människor, det får vi
aldrig glömma.
Robert
Damberg,
UNF, Stockholm
– Jag är
emot en
kortare kongress med bara
förhandlingar. Blandningen
är viktig och att man
föder engagemanget med
gemenskap. Om vi vill fortsätta att vara en demokratisk organisation så måste
alla få vara med.
AUGUSTI 2009 ACCENT
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Anna Carlstedt skriver
rörelsehistoria

Göteborg har en central roll i IOGTNTO-rörelsens historia. Det var där
IOGT startade i Sverige 1879, och
det var där IOGT-NTO 130 år senare
för första gången valde en kvinna
till förbundsordförande.
– Jag känner mig stolt men också
ödmjuk inför uppgiften, säger Anna
Carlstedt.
■ KONGRESS – För mig är IOGT-NTO på liv
och död, förklarade Anna Carlstedt i sitt
första tal efter ordförandevalet. Jag vet att
vi gör skillnad, och tillsammans ska vi göra
Sverige nyktrare.
I sitt personliga och engagerade tal lyfte
hon bland annat fram styrkan i mångfalden bland IOGT-NTOs medlemmar.
s*ÀTƂPPUCNNCÁNFTCTCNNCUNCIUGTHCTGPheter, alla politiska färger, alla trosuppfattningar – eller ingen alls. Vi är en mångkulturell organisation i ordets vidaste och
DÀUVC DGOÀTMGNUG &GV UMC XK| XCTC TÀFFC
QO|||||||||
ANNA CARLSTEDT HAR LÄNGE gått ut öppet med
att hennes mamma var missbrukare.
– Jag gör det för att stötta alla som lever som
vi gjorde, och som tror att de är ensamma.
,CIXKNN|XKUCJWTXCPNKIVFGVÀTQEJCVVFGV
kan drabba vilken familj som helst.
– Om jag kan hjälpa en enda människa
till ett värdigare och bättre liv, är det värt
det. Det är därför jag fortsätter att tjata om
införselkvoter, höjda skatter och begränsad tillgänglighet.
Hon förklarade att hon var tacksam och
stolt över det förtroende som hon fått från
medlemmarna.
s,CIJCTUXÁTVCVVVÀPMCOKIPÁIQVƂPCTG
än att vara förtroendevald.
– Men jag känner också stor ödmjukhet inför uppdraget, fortsatte hon. Det är
ju inget sjunkande skepp jag tar över utan
ett omfattande och förpliktigande arv. Och
det är lätt att bli skräckslagen när jag tänker på raden av företrädare – Sven-Olov
Carlsson, Kjell E Johanson, Rolf Persson,
Olof Burman…
ANNA CARLSTEDT LOVADE ATT engagera sig hund-

raprocentigt under de år hon lägger på sitt
nya uppdrag. Samtidigt förklarade hon
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Anna Carlstedt valdes till ny ordförande för IOGT-NTO. Här gratuleras hon av avgående förbundsordföranden Sven-Olov Carlsson.
FOTO: PIERRE ANDERSSON

»Det är ju inget sjunkande
skepp jag tar över utan ett
omfattande och förpliktigande arv.«
ANNA CARLSTEDT, FÖRBUNDSORDFÖRANDE IOGT-NTO

att sönerna Christoffer och Rickard alltid
kommer att stå överst på hennes prioriteringslista, och att hon vill ha tid med både
familjen och sitt civila arbete som forskare
i franska språket vid Stockholms universitet.
– Men folkrörelsearbete är en lagsport,
och vi är många. Ni har valt en ny lagledare, och tillsammans är vi ett vinnande
team.

Hon uppmanade alla medlemmar
att tillsammans med henne stå upp
för visionen om en nyktrare värld och
med både tålamod och otålighet hjälpas åt att utveckla nykterhetsrörelsen.
– Alla kan inte göra allt, men alla
kan göra något, förklarade hon.
Anna Carlstedt vill göra IOGT-NTO till en
ännu starkare folkrörelse och en ännu mer
aktiv samhällsdebattör.
– Det är många som behöver oss, och vi
behöver vara deras röst. Tillsammans ska
XK IÒTC 5XGTKIG| P[MVTCTG NQXCFG JQP QEJ
belönades med kongressens längsta och
varmaste applåd.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se
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IOGT-NTO kräver resultat
av ordförandeskapet i EU
I sitt sista stora tal som förbundsordförande krävde Sven-Olov Carlsson att den svenska regeringen
agerar under ordförandeskapet i
EU, för att sänka införselkvoterna
och begränsa alkoholreklamen.
Socialminister Hägglund svarade
med att tacka för stödet från nykterhetsrörelsen.
■ KONGRESSEN Förbundsordförande SvenOlov Carlsson inledde IOGT-NTOs kongress
med ett brandtal för en solidarisk alkoholpolitik. Han talade bland annat om alkohol
som ett hinder för utveckling i världen och
om IOGT-NTOs krav på att stoppa alkoholreklamen.
*CPRGMCFGRÁCVVFGVPWƂPPUHQTUMPKPI
som visar att alkoholreklam, tvärt emot
vad alkoholindustrin hävdar, har betydelse
för att öka konsumtionen.
– Och eftersom EUs folkhälsopolitik ska
ha vetenskaplig grund, måste kommissionen ta den nya forskningen på allvar och
förbjuda alkoholreklam. Under det svenska ordförandeskapet i EU måste regeringGPƃ[VVCHTCORQUKVKQPGTPCQEJIÁHTÁPQTF
till handling.
Sven-Olov Carlsson angrep i talet EUkommissionen för dubbelmoral i inställningen till alkohol. Samtidigt som generaldirektoratet för folkhälsa arbetar för
att minska alkoholskadorna, arbetar fyra
andra generaldirektorat – för handel, inre
marknad, jordbruk och skatter – på olika
sätt för att öka tillgängligheten och därmed konsumtionen.
– Under det svenska ordförandeskapet
måste regeringen anlägga ett bredare perspektiv, krävde han.
Ett förslag om radikalt sänkta införselkvoter vill han också se under det halvår då
Sverige är EUs ordförandeland.

Socialminister Göran Hägglund menade att hans arbete blir lättare när det finns stöd från
organisationer som IOGT-NTO.
FOTO: PIERRE ANDERSSON

»Jag lovar att vi ska bita
oss fast i frågorna – och
fortsätta även efter det
här halvåret.«

nister Maria Larsson fortsätta öka kunskaperna om alkohol som en folkhälsofråga.
– EUs alkoholstrategi ska följas upp
under det svenska ordförandeskapet. Jag
lovar att vi ska bita oss fast i frågorna – och
fortsätta även efter det här halvåret.
EVA ÅHLSTRÖM

GÖRAN HÄGGLUND, SOCIALMINISTER

oblyg i sin reklam, och när andra krafter,
som idrottsrörelsen, kyrkor och samfund,
blir allt tystare, då är det viktigt att nykterhetsrörelsen står kvar och höjer sin röst.
Då behövs ni mer än någonsin.
Göran Hägglund kom direkt från ett
möte i Jönköping med EUs social- och
hälsoministrar, där de bland annat diskuterat alkoholfrågor.
– En av de frågor som vi har valt att
prioritera är alkoholen, framför allt alkoJQNQEJWPIFQO&ÀTVTQTXKCVVFGVƂPPU
möjlighet att nå framgång. Inte minst när
det gäller marknadsföring gentemot ungFQOCT&ÀTƂPPUGVVV[FNKIVOGTXÀTFGCVVVC
SOCIALMINISTER GÖRAN HÄGGLUND SVARADE i sitt
tal vid invigningen av kongressen med att upp frågan på EU-nivå, för det här kan inte
berömma IOGT-NTO-rörelsen och tacka ett enskilt land som Sverige lösa på egen
för att den gör hans och folkhälsominister hand. Vi måste få ett mer internationellt
regelverk, och därför är EU-plattformen
Maria Larssons arbete lättare.
– Nykterhetsrörelsen har en verksamhet väldigt viktig.
Göran Hägglund tog också upp de dubbla
som spelar en allt större roll på en arena
FÀT FGV ƂPPU OÁPIC CMVKXC HTÁP CPFTC signalerna från EU i synen på alkohol. Han
hållet. När alkoholindustrin blir allt mer lovade att tillsammans med folkhälsomi-

eva.ahlstrom@iogt.se

IOGT-NTO kräver
sänkta kvoter nu
UTTALANDE Under det svenska ordförandeskapet i EU måste regeringen ta krafttag
för att få ner de orimliga införselkvoterna
för alkohol. Det kräver IOGT-NTO-kongressen i ett uttalande.
”Möjligheterna för att nå framgång för en
sänkning har kanske aldrig varit större.
Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer
att leda EUs regeringschefer, finansminister Anders Borg kommer att leda EUs
finansministrar och folkhälsominister
Maria Larsson samtliga folkhälsoministrar
(…) Regeringen har ett särskilt ansvar att
inte försitta den här chansen”, heter det i
uttalandet.
”När vi summerar ordförandeskapets
halvår i december vill vi inom IOGT-NTO att
ett förslag om radikalt sänkta införselkvoter ska ligga på förhandlingsbordet.”
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250-kronan höjdes
till en 350-krona
”250-kronan” som distrikten får för
varje medlem höjs till en ”350-krona”. Det blev resultatet av en lång
kongressdebatt om fördelningen av pengar mellan förbundet
och distrikten.
■ KONGRESS Det hör till att en IOGTNTO-kongress ska ha en debatt om
hur stor del av förbundets samlade
resurser som ska gå direkt till distrikten. Kongressen i Göteborg var inget
undantag.
I år hade fem distrikt – Blekinge,
Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne – lämnat en gemensam motion om
20 miljoner kronor i direktstöd till
distrikten i stället för den nuvarande
250-kronan, som kostar cirka 12 miljoner, och utvecklingsstödet på 4 miljoner kronor som distrikten får söka.
Att det behövs resurser för lokalt
och regionalt arbete var alla överens om,
från förbundskassören Åsa Hagman till
Per Bengtsson, Blekinge, och Per WihlDQTI5MÁPGUQOXCTƃKVKICUVKVCNCTUVQNGP
– Långsiktigt arbete kräver långsiktig
ƂPCPUKGTKPI QEJ FKUVTKMVGP OÁUVG MÀPPC
trygghet, betonade Per Bengtsson.
– Pengarna ska användas där de gör
mest nytta, förklarade Åsa Hagman. Ekonomiska resurser ger trygghet, men det är
inte självklart att de ger utveckling. Och ett
effektivt arbete kräver viss samordning,
till exempel av kampanjer och utbildning.
Förbundsstyrelsen var angelägen om att
direktstödet skulle kopplas direkt till medlemsutvecklingen, och därför var 250-kronan enligt Åsa en bättre modell än den
som motionärerna föreslagit. Samtidigt
förklarade hon att förbundsstyrelsen nu
var beredd att ”räkna upp 250-kronan till
en 300-krona”.

Åsa om att ”vi är ett
team”, som ska dra åt samma håll. Men

PER WIHLBORG HÖLL MED

ILLUSTRATION: EMMA HANQUIST

han var inte övertygad om att förbundets
samordning behövde kosta så mycket som
den gör idag.
Sigrid Söderholm, Norrbotten, ansåg
att distrikten borde slippa arbetet med att
skriva ansökningar om utvecklingsstöd för
att i stället använda tid och kraft till verkUCOJGV*QPƂEMOQVJWIICX#PPC)TGVC
Johansson, Värmland, som inte tyckte att
det var särskilt svårt för distriktet att översätta sin arbetsplan till en ansökan om
utvecklingsbidrag.
VID FÖRRA KONGRESSEN 2007 var

många ombud
skeptiska till att bygga ut systemet med
utvecklingskonsulenter och ville minska anslaget till dem. I årets debatt östes
däremot beröm över utvecklingskonsulenterna, och många talade varmt om deras
insatser för distrikt och föreningar. Flera
av dem som gick upp och stödde förslaget
om mer pengar till distrikten var noga med

CVV RÁRGMC CVV FG RGPICTPC KPVG ƂEM VCU
från utvecklingskonsulenterna.
det stödet och förklarade att förbundsstyrelsen menar allvar
med att så mycket pengar som möjligt ska
”ut och göra nytta”. FS var därför villig att
öka direktstödet ytterligare och räkna upp
250-kronan en gång till, så att distrikten
får 350 kronor per medlem. Den ökade
kostnaden skulle tas från ”samordning
och service” och ”IOGT-NTOs aktiviteter ”
i budgeten.
Efter det beskedet var en klar majoritet
av ombuden beredd att gå på förbundsstyrelsens förslag och avslå motionerna. Kongressen röstade också för ett förslag från
Jan Söderström, Gävleborg, om en utredning till nästa kongress om bästa sättet att
använda de gemensamma resurserna för
att utveckla verksamheten.

ÅSA HAGMAN TACKADE FÖR

EVA ÅHLSTRÖM

Fler beslut som fattades under IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Göteborg i juli >>>
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60 000 medlemmar 2015

■ STRATEGI 2015 ska IOGT-NTO vara en stark
folkrörelse med 60 000 medlemmar. Det är ett av
målen i den strategi för perioden 2010-2015 som
fastställdes av kongressen.
Strategin har sex tydliga mål:
✔ IOGT-NTO är en stark folkrörelse
✔ IOGT-NTO är välkänt
✔ IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör
✔ IOGT-NTO bidrar till en minskad alkoholkonsumtion
✔ IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga
lokaler
✔ IOGT-NTO är självfinansierat
I diskussionen före och under kongressen har förbundsstyrelsen fått kritik för att
strategin innehåller för litet om det förebyggande arbetet. Den delen förstärktes genom
ett tillägg till en kritiserad mening, så att den
nu lyder: ”IOGT-NTO är en opinionsbildande
organisation som bedriver förebyggande och
socialt arbete.”
Kongressen fastställde också mål och verksamhetsinriktning för 2010-2011. Även där
gjordes tillägg om det förebyggande arbetet.

Nytt drogpolitiskt program

■ MER OM NARKOTIKA Ett nytt alkohol- och
narkotikapolitiskt program antogs vid kongressen. Avsnittet om narkotika är utvidgat jämfört
med tidigare program, eftersom förbundet på
senare år ökat sitt engagemang inom narkotikapolitiken, inte minst inom det nya internationella nätverket WFAD. I övrigt är det tidigare
programmet uppdaterat och kompletterat med
de krav som förbundet ställt i yttranden över
statliga utredningar och liknande.

i Sågmyra. FS ska också utarbeta en lathund om
hur man går till väga för att anmäla brott mot
reglerna om alkoholreklam.

Klimatsmarta resor

■ MILJÖ IOGT-NTO ska utforma en ”klimatsmart” resepolicy för förbundets anställda och
förtroendevalda och sammanställa en handbok
med rekommendationer och tips för resande i
distrikt och föreningar. Kongressen biföll därmed en motion från Helena Karlsson, Örebro.
Förbundet ska också tillämpa klimatkompensation för resor som innebär stor klimatpåverkan.

Inget nytt medlemslöfte

■ LÄTTÖL Det blir ingen ändring av medlemslöftet. Anders Karlman och Ingemar Nilsson
från Växjö ville liksom lokalföreningen Anders
Fryxell i Arvika ta bort skrivningen om att helnykterhet betyder att inte använda drycker med
högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, eftersom den skapar problem för en del medlemmar.
En rad ombud stödde kravet, men kongressen
gick på förbundsstyrelsens linje och avslog
motionerna.

Alkoholfritt i skolan
■ FESTSTANDARD Skolor och andra lokaler
där barn vistas ska alltid vara helt alkoholfria,
även på personalfester och liknande. Det ska
medlemmar och föreningar påpeka för kommunerna, liksom förbundsstyrelsen vid kontakter
med politiker och myndigheter. Det blev kongressens svar på en motion från Lars Adamsson
i Uppsala.

Debatt om rösträtt
Valberedning för
kommande kongresser
■ OMVAL OCH NYA Valberedningens ordförande Britt-Marie Börjesgård fick fortsatt förtroende och omvaldes för två kongressperioder. Så också Allan Tovhult. Till nya ledamöter
utsågs Ulf Eriksson, Monica Engström Thomson
och Cariina Sundström. I valberedningen ingår
också Sven-Åke Sjödin och Helene Sigfridsson,
som vid förra kongressen valdes för två kongressperioder.

Nya insatser mot
alkoholreklam
■ SPALTREKLAM Förbundsstyrelsen får i uppdrag att be Pressens textreklamkommitté pröva
om vinspalter och vintips i media är förenliga
med överenskommelsen om textreklam mellan Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna. Det blev ett resultat av tre motioner
med krav om åtgärder mot alkoholreklam från
Gunnar Larsson i Vänersborg, Brita och Bengt
Isaksson i Vetlanda och lokalföreningen Enighet

■ STYRELSERÖSTER Två motioner om att ta
bort förbundsstyrelsens rösträtt vid kongressen
debatterades livligt vid kongressen. Distrikten i
Skaraborg och Göteborgs och Bohuslän hade
föreslagit att enbart de valda ombuden skulle ha
rösträtt. Deras viktigaste argument var att styrelsen ändå har stort inflytande över de förslag
som presenteras vid kongressen. Många delade
den uppfattningen, och en majoritet av ombuden röstade för en ändring. Men de fick inte
den två tredjedels majoritet som krävdes för att
ändra stadgarna nu. Förslaget blir vilande och
tas upp igen vid nästa kongress.

50/50 mål för
jämställdheten
■ LIKA MÅNGA Från och med 2010 ska minst
90 procent av IOGT-NTOs styrelser på alla nivåer
ha en jämn könsfördelning. Kongressen biföll en
motion från Lena Lindgren och Anna Frej i Umeå
om att ersätta 40-60 i jämställdhetsprogrammet mot 50-50. Flera ombud påpekade att en
styrelse med ojämnt antal ledamöter omöjligt
kan ha lika många av vardera könet, men målet

ska enligt kongressen vara en så jämn fördelning som möjligt.

Information på flera språk
■ ÖVERSÄTTNING Per-Åke Andersson, Finspång, fick kongressen med sig på ett förslag
om att IOGT-NTO-rörelsen ska ta fram information om ideologi och verksamhet på ”ett antal
relevanta språk”, till exempel bosniska/ kroatiska/serbiska, irakiska, persiska och somaliska. I
debatten nämndes ytterligare några språk, och
beslutet blev att förbundsstyrelsen får utreda
behovet.

Information om kursgårdar
■ PRESENTATION Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en informationsbroschyr om IOGT-NTO-rörelsens kursgårdar
och andra anläggningar, i enlighet med en
motion från Margareta Brandt, Brita och Bengt
Isaksson, alla från Jönköpingsdistriktet. FS
ska också ta fram en mall för presentation av
anläggningarna på rörelsens hemsidor.

Inga fler ägare för Accent
■ BARA IOGT-NTO Ingvar Nilsson i Katrineholm föreslog i en motion en utredning om att
låta Accent ägas av den samlade nykterhetsrörelsen och inte bara av IOGT-NTO. Men det ville
inte kongressen. Accent ska vara IOGT-NTOs
medlemstidning och ingenting annat. En motion
från Brita och Bengt Isaksson om mer material
från lokalföreningarna i Accent ansågs besvarad med hänvisning till tidningens policy.

Medlemsavgiften
betalas för kalenderår
■ 31 DECEMBER Försöket med löpande avisering och betalning av medlemsavgifter under
hela året slopas, och förbundet återgår till att
alla får inbetalningskortet i slutet av året och
att avgiften gäller det kommande kalenderåret.
Det förslaget kom både från förbundsstyrelsen
och distriktet i Norrbotten, och kongressen
instämde.

Fortsatt beroende
av Miljonlotteriet
■ LOTTBEROENDE Thomas Bengtsson i Svanesund fick inget gehör för förslaget att avskaffa IOGT-NTOs ”finansiering genom spel och dobbel”. Han ville att förbundet skulle avstå från
inkomsterna från Miljonlotteriet och ”anpassa
verksamheten utifrån medlemsintäkter och
frivillighet”. Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och avslog motionen men tyckte
liksom FS att det är viktigt att komplettera lotterierna med andra inkomstkällor.
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Svettigt vara clown för
Kongress innebär inte bara förhandlingar, utan också roliga
och spännande aktiviteter. Att bli
cirkusartist för en dag, lära sig
självförsvar eller kanske räkfrossa
ombord på en skärgårdsbåt.
■ DET ÄR EN LITEN men motiverad skara
ungdomar som samlats hos den ideella
organisationen Clowner utan gränser,
som den här dagen kör en sex timmars
workshop i en av kongresslokalerna.
'NKP(TGFTKM¡UGQEJ5QƂGJCTTKPICGNNGT
ingen erfarenhet alls av cirkuskonster.
Men de är villiga att lära sig.
Clownen Joel Lind och trapetsprinsessan Inger Jungehall är på plats i bekväma
mjukiskläder och börjar passet med att i
korthet berätta om Clowner utan gränser. Organisationen bedriver socialt arbete genom cirkus och verkar främst i krigshärjade länder. Tanken är att genom att
locka fram skrattet hos vuxna och barn,
kan också en helande process börja.
Självklart måste först basala behov som
tak över huvudet och mat tillgodoses.
/GPƃ[MVKPINÀIGTÀTQHVCFGRTKOGTCPFG
och det är här som clownerna kommer
in i bilden. Clowner utan gränser kom
till Sverige 1996 och Joel berättar att han
DNCPFCPPCVXCTKVK-GP[CQEJ.KDCPQP+
Afrika riktade han sig mest till hiv- och
aidsdrabbade barn.
Men att vara clown och cirkusartist är
KPIGPGPMGNUCMPÁIQVUQOFGH[TCFGNVCgarna snart ska märka. Det krävs uthållighet, koordination, fokus, koncentration, mod och bra kondis. Joel och Inger
drar igång passet med några uppvärmningslekar där vi bland annat tränar
HQMWUIGPQOCVVqD[VCqPCOPOGFXCTandra, samtidigt som vi går runt, runt.
En annan lek, amöban, är en samarbetsövning, som innebär att de som ”kullats”
länkas ihop och till slut rusar man runt
som en enda enhet.
s 5XGVVKIV OGP LÀVVGMWN V[EMGT 'NKP
under drickpausen.

blir det. Efter uppvärmningen är det dags för lite akrobatik. Inga
avancerade saker på den här nivån, men
UP[IICMWNNGTD[VVQTWVCPCVVUÀVVCKJÀPFGTPCTCMT[IICFGJQRRGVVUNCIUqMTCDDIÁPIq FÀT OCP RTQOGPGTCT K DT[IIC

OCH ÄN SVETTIGARE
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Svett, skratt och balansövningar ingår när Clowner utan gränser kör en workshop under
kongressen.
FOTON: MARIA ZAITZEWSKY

»Det krävs uthållighet,
koordination, fokus, koncentration, mod och bra
kondis.«
samt hjulningar. Det blir många skratt,
pustanden och uppmuntrande tillrop.
– Bra jobbat, Fredrik! hojtar Inger, som
ULÀNXƃ[VGTHTCOUQOGPITCEKÒUMCVVÒXGT
gummimattan. De som kommer efter
rullar lite huller om buller, men det
OÀTMUCVVCNNCV[EMGTCVVFGVÀTTQNKIV1EJ
några av deltagarna är häpnadsväckande
duktiga. Som gänglige Fredrik, som visar
sig ha större kroppskontroll än man kan
ana.
Efter lunch är det dags att prova jonglering. Inger går igenom hur man gör för
att hålla tre bollar i luften.

–Så här, man kastar underifrån och
sedan upp. Alltid en boll i luften och två i
händerna, säger hon och jonglerar skickNKIVOGFDÁFGVTGQEJH[TCDQNNCTTKPICT
och käglor.
/GP'NKPQEJ5QƂGDÒTLCTOQFGUVOGF
färggranna sjalar, som stannar i luften
längre och därmed ger mer tid under
ÒXPKPIGP (TGFTKM N[EMCU FÀTGOQV ICPska snabbt jonglera med tre bollar och
får beröm av Inger.
är slut är det så klart
dags att prova på hur det känns att vara
clown. Gruppen delas in i två halvor där
deltagarna får testa olika improviserade
rollspel med varandra. Ett av rollspelen
IÁTWVRÁCVVOCPIGTXCTCPFTCGPƂMVKX
present, som mottagaren får bedöma vad
FGVÀT1OIKXCTGPMPÀCTWPFGTGPƂMVKX
V[PIF MCPUMG OCP MCP UNWVC UKI VKNN CVV

MEN INNAN DAGEN
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ör en dag
»Bra jobbat, Fredrik! hojtar
Inger, som själv flyter fram
som en graciös katt över
gummimattan. «
det är något stort och tungt. Om givaren
kupar handen, så är det förmodligen
PÁIQVR[VVGNKVGV(ÒTUVIÒTOCPÒXPKPIGP
med ord. Sedan som pantomim.
Det går riktigt bra, och uppträdandena
HTCOMCNNCT OÁPIC ICRUMTCVV 7RRƂPningsrikedomen visar sig vara stor, och
XCTMGP'NKP5QƂG(TGFTKMGNNGT¡UGUVÁT
JCPFHCNNPC RÁ qUEGPGPq #NNC ƂPPGT UKI
snabbt och levererar häpnadsväckande
roliga svar, kommentarer och rörelser,
särskilt när Joel kräver att temat ska vara
q4[UUNCPFq-QUCEMFCPUDNKTGVVUVÁGPFG
KPUNCIWPFGTO[EMGVHPKUU
Klockan tre är arbetspasset slut,
och gruppen pustar ut. Alla är nöjda med den innehållsrika dagen.
– Det har verkligen varit jätteroligt, vi har lärt oss massor, konstateTCT 5QƂG QEJ HÁT OGFJÁNN CX FG CPFTC
Också Joel och Inger är nöjda. Visst
blev gruppen mindre än de förväntat sig. Men den var naggande god!
'HVGT GP H[UKUM CMVKXKVGV UQO EKTMWUMQPUVGTDGJÒXGTOCPHÒTUVÁUH[NNCRÁFGRÁGTna – och vad passar då bättre än en riktig
räkfrossa?
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

FAKTA/CLOWNER UTAN GRÄNSER

Clowner utan gränser är en ideell
organisation som startade i Spanien
1993. Det var organisationen Läkare
utan gränser som på prov tog med sig
ett par clowner ut på fält. Det visade sig
bli en succé, eftersom man såg skrattets
helande effekt på barnen.
Clowner utan gränser verkar i krigshärjade områden ute i världen och
besöker barn i flyktingläger. De har
uppträtt i bland annat Sudan, Kenya,
Indien, Nepal, Bosnien samt länder i
Mellanöstern.
Sedan 1996 finns Clowner utan gränser i Sverige.

Det är slabbigt men gott att äta räkor i Göteborgs skärgård.

Skärgårdsutflykt med räkbåt
landets bästa
räkor, och en av kvällarna under
MQPITGUUGPCPQTFPCUGPWVƃ[MVOGF
båt ut i skärgården. Ett sextiotal personer har anmält sig, och det blir
snabbt trångt runt borden. Här sitter
bland andra Elisabet Widenberg tillsammans med sin mor Brita. Elisabet
bor i Göteborgstrakten, men mamma har rest ner från Uppsala. Bägge
har varit med på ett tiotal kongresser
– och de tröttnar aldrig.
– Det är så roligt att åka på kongress! Man kan mingla lite med folk,
träffa gamla vänner eller rent av lära
MÀPPCP[C&GVƂPPUUÁOÁPICVTGXNKga aktiv teter och spännande seminarier också, säger Elisabet, som absolut inte vill att framtida kongresser
ska kortas av och fokusera enbart på
förhandlingar.
– Nej, usch. Det är ju för gemenskapen man åker på kongress, för att
träffa folk och ha kul.
Det dröjer någon halvtimme innan
båten lättar ankar för färd ut på Göta
älv, och snart är det dags för underhållning och räkbuffé. En av servitriserna stämmer upp i skönsång,
en välkänd och vemodig melodi av
Cornelis Vreeswijk ekar över de tätt
packade gästerna. ”Somliga går med
trasiga skor”, sjunger servitrisen så
att håret reser sig på armarna. Under
kvällen ska det visa sig att samtliga i
personalen kan sjunga och uppträda,
vilket de gör mellan varven.
Klockan sju kliver de första gäs-

VÄSTKUSTEN BJUDER PÅ

terna fram för att lassa faten fulla
med räkor, vitt bröd och smakrik ost
och snart smaskas det i varje hörn av
båten.
Maria Harg är här med maken
Mikael och 5-årige sonen Gabriel.
Hon är aktiv inom Junis i Norrtälje
QEJ JCT [VVGTNKICTG GP UQP UQO LWUV
nu är på UNF-läger. Maria är nöjd
med kongressen, trots att hon inte
deltar i några förhandlingar. Hon
är främst här för att träffa folk och
känna av stämningen. Hon var tidigare aktiv inom IOGT-NTO rörelsen,
gjorde ett uppehåll under några år,
och är nu tillbaka igen. Så hon har
många kontakter.
s &GP JÀT TÀMMT[UUPKPIGP V[EMVG
XKNÀVVTGXNKIQEJXKUUVÀTFGVO[UKIV
att åka ut i skärgården, som ju skiljer
sig markant från skärgården i Stockholm. Men vädret är ju inte det bästa
och räkorna var lite för salta, konstaterar Maria, som trots det petar i sig
ett par till av de rosaröda skaldjuren.
Sonen Gabriel hoppar rastlöst upp
och ner på stolen och kräver en tur
ute på däck, vilket han får.
När kvällen några timmar senare
lider mot sitt slut har gästerna länsat
tråget med räkor, och glasskålarna
på borden dignar av skal och ihopMP[EMNCFG UGTXGVVGT 0ÁITC OWUKkaliska örhängen till har det också
blivit innan båten slutligen tuffar in
i Göteborgs hamn igen.
MARIA ZAITZEWSKY
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Uppifrån från vänster:
Första förhandlingsdagen, ombud
och förbundsstyrelse tillhör samma
lag.
Dags för omröstning.
Avgående förbundsordförande Robert
Damberg, Carina Dagbro och SvenOlov Carlsson tog emot socialminister Göran Hägglund.
Liten överläggning på ”Stockholmsbänken”.
Skumdisco på Wendelsbergskvällen
var en höjdare.
Wendelsbergs buffé hade strykande
åtgång.
Maj-Lis Lööw, Elin Lundgren och Egon
Frid diskuterar IOGT-NTO-rörelsens
värdegrund.
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Uppifrån från vänster: En del hade riktigt kul på avslutningsfesten.
Festtåg genom Göteborg med paradorkester i spetsen.
Festtåget blev också ett demonstrationståg.
Skön underhållning i Wendelsbergsparken.
FOTON PÅ HELA UPPSLAGET: PIERRE ANDERSSON
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Fem nya i förbundsstyrelsen
Fem nya ledamöter valdes in i
IOGT-NTOs förbundsstyrelse vid
kongressen, och tre ”gamla” fick
nya poster.
■ FS Nya förbundsordföranden Anna Carlstedt får vid sin sida Kjell-Ove Oscarsson,
Stockholm, som ny vice ordförande. Han
ÀTXÀNMÀPFHÒTFGƃGUVCKPQOTÒTGNUGPQEJ
har haft många uppdrag på alla nivåer. Han
har också varit chefredaktör för Accent.
Idag arbetar han på Sveriges Landsråd för
Alkohol- och Narkotikafrågor.
Som förbundskassör omvaldes Åsa Hagman, Upplands Väsby. Hon är ekonom och
arbetar som analytiker vid Skatteverket.
Omvalda ledamöter på nya poster är
nya förbundssekreteraren Maj-Lis Lööw,
Mariefred, tidigare statsråd och EU-parlamentariker, och nya studieledaren Jan

Nya i IOGT-NTOs förbundsstyrelse: Kjell-Ove Oscarsson, Carl-Åke Andersson, Salam Kaskas, Per
Lodenius och Lena Nilsson.

Linde, kommunpolitiker och utbildare
från Mölnlycke.
Som ledamöter omvaldes Sven-Gösta
Pettersson, pappersarbetare från Piteå, Joakim Löfbom, företagsrådgivare från Skellefteå, Monica Ståhl, distriktsordförande
och lärare från Storfors, och Siv Bard, alkoholhandläggare från Örnsköldsvik.
Nya i förbundsstyrelsen är, förutom

Kjell-Ove Oscarsson: Carl-Åke Andersson,
företagare och kommunpolitiker från
Nyköping, Salam Kaskas, studerande och
tidigare vice ordförande i UNF från, Göteborg, Per Lodenius, riksdagsledamot för
Centern från Norrtälje, och Lena Nilsson,
studiekonsulent i NBV från Nybro.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

Tre förbund
– tre nya
ordförande
■ ORDFÖRANDEVAL Junis och Ungdomens
Nykterhetsförbund valde också nya ordförande vid kongressen i Göteborg. Catharina Sandberg efterträder Carina Dagbro
som ordförande för Junis, och Vidar Aronsson tar över efter Robert Damberg i UNF.

Catharina
Sandberg, Saltsjö-Boo, Christer Wik, Stockholm, Birgitta Rydell, Borensberg, Conny
Appleby, Ljungsbro, Ninve Düzgün, Angered, Jenny Tapper, Uppsala, Anna Darj,
Växjö, Martina Johansson, Eldsberga, Anna
Lundgren, Alingsås, Winnie Blom-Jensen,
Skene, Sten Aspenby, Frösön, Daniel Carlryd, Göteborg, och Leif Andersson, Kalmar.

DEN NYA STYRELSEN FÖR JUNIS:

UNFS NYA STYRELSE: Vidar Aronsson, Bromma, Linda Engström, Umeå, Lina Boberg,
Umeå, Therese Johansson, Sandviken,
Oskar Jalkevik, Årsta, Maik Dünnbier, Örebro , Simon Brehmer, Jönköping, Jonas
Lundquist, Piteå, Lisa Forsström, Skellefteå, Adrian Manucheri, Brämhult, och
Karin Melbin, Göteborg.
EVA ÅHLSTRÖM
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Anna Carlstedt, Vidar Andersson och Catharina Sandberg är nyvalda på ordförandeposten i
IOGT-NTO, UNF respektive Junis.
FOTO: PIERRE ANDERSSON
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FEM MINUTER MARTIN KJELLIN

Martin Kjellin var ombud för
Uppsaladistriktet vid kongressen i
Göteborg och en av dem som gärna
gick upp i talarstolen, vare sig
debatten gällde stadgefrågor eller
styrelsearvoden.

XCTC| DGV[FNKIV NÀITG 7PFGT HÒTJCPFNKPIarna var jag ensam om att argumentera
för att det inte är rimligt att ordföranden
HÒT GP KFGGNN QTICPKUCVKQP UQO| +1)6061
har ett arvode som motsvarar över 60 000
kronor i månaden för heltid. Efteråt kom
ƃGTCRGTUQPGTHTCOQEJUCCVVFGJÒNNOGF
OKI|OGPCVVFGCXQNKMCCPNGFPKPICTKPVG
hade velat säga något under debatten. Det
är trist att en ideologiskt betydelsefull fråga uppenbarligen är så känslig att många
inte vågar säga sin mening, men nu är diskussionen åtminstone påbörjad.

■ HUR VAR DET ATT VARA OMBUD FÖR FÖRSTA
GÅNGEN?

Det var faktiskt inte riktigt första gången.
Jag hoppade in som ersättare en stund
under kongressen 2007, och jag har tidigare varit ombud på UNFs kongress. Därför var det ungefär som jag väntade mig
sKPVTGUUCPVQEJIKXCPFGOGPQEMUÁ|KPVGPsivt och ganska ansträngande.

■ VAD VILL DU HELST TA MED DIG HEM FRÅN
DAGARNA I GÖTEBORG?

Minnet av kongresstämningen, med glädje, arbete och sömnbrist!

■ VAD VAR BÄST UNDER KONGRESSDAGARNA – OCH
VAD VAR SÄMST?

■ VAD TYCKER DU ATT ARRANGÖRERNA SKA GÖRA

Det bästa var förstås att träffa alla trevliga
människor och att få vara med och diskutera organisationens framtid. Något som
skulle kunna förbättras är själva förhandlingarna. Presidiet lade tidvis väl mycket
vikt vid att det skulle gå undan. Det gjorde
CVV|OÁPICKPVGJCFGUÁDTCMQNNRÁDGUNWV
och procedurer som man skulle önska.
&GUUWVQO UMWNNG FGV XCTC TQNKIV QO ƃGT
QODWF| FGNVQI K FKUMWUUKQPGTPC| 8K DQTFG
HÒTUÒMCWVXGEMNC|OÒVGUHQTOGTPCUÁCVVƃGT
XKNNQEJXÁICTXCTCCMVKXC|ÀXGPFGUQOKPVG
tycker så mycket om att stå i en talarstol.

ANNORLUNDA NÄSTA KONGRESS, I ÅRE 2011?

Jag gissar att mycket av planeringen redan
är gjord, men det vore bra inför alla kommande kongresser om vi kunde minska på
Martin Kjellin ställer sig gärna i talarstolen.
överdådet i form av onödigt påkostade konFOTO: MÅRTEN GUDMUNDHS
gresslokaler. Det borde gå att hitta lokaler
som är både billigare och lämpligare än
föreningarna kan det få betydelse för att 5XGPUMC/ÀUUCP#VVXCTCK|GPUVQTUMQNC
utveckla den lokala verksamheten. Det ser som i Uppsala för två år sedan, borde vara
jag som det absolut viktigaste i vårt interna en bra grundidé. Det mesta kan då samlas
arbete under de närmaste åren. Vi måste på ett ställe, och kongressdeltagarna sliphelt enkelt se till att vi inte tappar vår goda per gå långa sträckor bara för att komma
lokala förankring och blir en organisa- till nattkafét. Dessutom skulle det vara kul
med en satsning på lite bättre mat, även i
tionskoloss på lerfötter.
|'PCPPCVXKMVKIVDGUNWVsGNNGTUPCTCTG den billigare klassen.
■ VILKA FRÅGOR – OCH VILKA BESLUT - TYCKER DU
icke-beslut – var att kongresserna även i
EVA ÅHLSTRÖM
VAR VIKTIGAST?
Planerna för IOGT-NTOs verksamhet och fortsättningen ska vara en kombination
eva.ahlstrom@iogt.se
utveckling har en bra inriktning, och för- CX| HÒTJCPFNKPICT| QEJ QNKMC MTKPICTTCPIGhoppningsvis kommer de att bli viktiga mang. Kongressernas betydelse för många
MARTIN KJELLIN
HÒTXÁTVCTDGVG|¡CPFTCUKFCP|JCPFNCTFG medlemmars engagemang och för rörelVKNNTÀVVUVQTFGNQO|CVVXKUMCHQTVUÀVVCKGP sens anda kan knappast överskattas. Jag
framgångsrik riktning, och därför kom- tror att det skulle ha varit ett stort missÅLDER: 30
mer de nog inte att innebära några större tag att, som riksstyrelsen föreslagit, skilja
BOR: Uppsala
förhandlingarna från de övriga kongressomvälvningar.
BAKGRUND:Uppväxt i Lindesberg, studerar
Något som kan få större direkta effek- inslagen.
lingvistik vid Uppsala Universitet, kassör i
| &GV XCT QEMUÁ DTC CVV XK HCVVCFG GVV
ter är beslutet att förbundets ekonomiska
IOGT-NTO-distriktet
stöd till distrikten ska öka. I kombination genomtänkt beslut om principer för arvoAKTUELL som ombud vid IOGT-NTOmed förra kongressens beslut om att en dering av förbundsstyrelsens ledamöter,
kongressen i Göteborg
del av de pengarna bör slussas vidare till även om jag tycker att nivåerna borde
PERSONNYTT

Ny chefredaktör
PIERRE ANDERSSON blir ny chefredaktör för Accent. Han tillträder
vid årsskiftet, då Eva Åhlström går
i pension.
Pierre arbetar idag som
nyhetsreporter på tidningen och
har tidigare bland annat varit
redaktör för UNFs tidning Motdrag

och arbetat som frilansjournalist.
Han har också arbetat ett par år
som volontär i Vietnam.

Ny UNF-ledning
ELIN LUNDGREN blir ny generalsekreterare och ASTRID WETTERSTRÖM ny biträdande generalsekreterare för UNF. Elin är lärare

och bor i Gävle. Hon har lång erfarenhet av arbete i både UNF och
IOGT-NTO. Andrea är polis och bor
i Nyköping. Tidigare har hon bland
annat varit distriktsordförande.

NBV får ny rektor
ULF ERIKSSON från Luleå blir ny
rektor för studieförbundet NBV.

Han är sedan ett par år ordförande
i Riksförbundet Hem och Skola.
Yrkesmässigt har han arbetat
med organisationsutveckling och
ledarskap.
Ulf Eriksson är nykterist och
har tidigare varit medlem i UNF.
Han tillträder som rektor den 1
september.
AUGUSTI 2009 ACCENT
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Aktiva veteraner
VETERANMEDALJER IOGT-NTOs högsta utmärkelse, veteranmedaljen, har
oftast delats ut till förtjänta medlemmar som har sin aktiva tid bakom sig.
Men de tre eldsjälar som hedrades vid årets kongress är alla fortfarande
mycket aktiva.
Åke Lindgren, Stockholm, har både under och efter tiden som vice VD
för försäkringsbolaget Ansvar deltagit mycket aktivt i nykterhetsrörelsens

idédebatt, senast som redaktör för antologin ”Nykterhet i rörelse”. Han har
också uppdrag i ett antal stiftelser. Alva Strandberg, Alingsås, är distriktsordförande i Älvsborg för andra gången och har i många år haft uppdrag på
alla nivåer, från lokalföreningen till förbundsstyrelsen. I år har hon förutom
veteranmedaljen också fått UNFs pris till Årets Hedersknyffel.
Barbro Ohlson, Västra Frölunda, var liksom Alva Strandberg ombud vid
kongressen och har också varit aktiv i många år, inte så ofta som beslutsfattare men desto oftare som ”beslutsförfattare” och sekreterare bakom
otaliga protokoll i förening och distrikt.

Lönsamt samarbete

Gun-Britt Carlsson, Sigun Carlsson och Daris Nilsson bullar
upp för kaffesugna deltagare i
traktorracet.
FOTO: GUNILLA NILSSON
BRA MARKNADSFÖRING och

RGPICTVKNNHÒTGPKPIGPƂEM
IOGT-NTO Löttorp, då de
CPUXCTCFGHÒTMCHHGUGTXGTKPIGP
XKFFGPNQMCNC.4(CXFGNPKPIGPUUVQTCHQNMHGUVVTCMVQTTCEG
²NÀPFUMCDÒPFGTVÀXNCTQEJ
UQOOCTGXGPGOCPIGVNQEMCFG
ECDQHCUVCQEJVWTKUVGT
.4(UQOCTDGVCTHÒTGPNGXCPFGNCPFUD[IFUGTRQUKVKXVRÁ
UCOCTDGVGÒXGTHÒTGPKPIUITÀPUGTPCQEJWVÒXGT+1)6061
JCFGFGPNQMCNCKFTQVVUHÒTGPKPIGPQEJJÀUVMNWDDGPCTDGVUWRRIKHVGTWPFGTMXÀNNGP
GUNILLA NILSSON

NBV lanserar
cirkel om missbruk
SÅ DUMT! ÀTGPULÀNXDKQITCƂUM
DQMUMTKXGPCX/KC6ÒTPDNQO
+DQMGPDGTÀVVCTJQPQOUKVV
NKXOGFFTQIGTMTKOKPCNKVGV
QEJULÀNXHÒTCMV*QPDGUMTKXGT
QEMUÁJWTJQPHÒTÀPFTCFGUKVV
NKX
– Det här är en del i vår serie
som handlar om att växa som
OÀPPKUMCDGTÀVVCT5ÒTGP(QJNUVTÒORTQLGMVNGFCTGRÁ0$8
8KVTQTCVVUVWFKGOCVGTKCNGV
UQOJÒTVKNNDQMGPRCUUCTDTC
HÒTITWRRGTUQOKPVGJCTFG
här erfarenheterna och vill
NÀTCUKIOGT/GPFGVMCPQEMUÁHWPIGTCDTCHÒTCVVFKUMWVGTC
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Efter väl genomfört lopp fick alla lag varsin picknickkasse. Innehållet avnjöts i gröngräset av nöjda
motionärer.
FOTO: KERSTIN EVEBORG

BLODOMLOPPET GAV BÅDE MOTION OCH REKLAM
BLODOMLOPPET I början av sommaren deltog
IOGT-NTO och Kamratstödet i Blodomloppet, ett
motionslopp i Borlänge. Tio glada deltagare, elva
med Iggishunden Ella, tog sig runt den fem kilometer långa banan.
– Ni må tro att vi lyste upp och syntes där bland de
övriga 5 000 deltagarna med våra knallgula jackor
med nykterhetspropaganda på ryggarna, säger
Kerstin Eveborg, som var en av de tio. Många tog
sig en titt på vad det stod, några frågade om texten,
medan andra tittade lite i smyg.

OGFDGTQGPFGJQUCPJÒTKIC
GNNGTXÀPPGT
5VWFKGRNCPGPVKNNDQMGP5Á
FWOVDNKTMNCTWPFGTDÒTLCP
CXJÒUVGPQEJMCPDGUVÀNNCU
HTÁPFGPNQMCNC0$8CXFGNPKPIGP
PIERRE ANDERSSON

Några ur IOGT-NTO-gänget blev intervjuade av SVT
både vid starten och vid målet och syntes i Gävledala-nyheterna på kvällen.
– Fem km låter inte långt, säger Kerstin Eveborg.
Men jisses när man inte är riktigt ”ingådd” och van
motionär. Men vi kom i mål allihop.
Efter loppet fick alla varsin fin medalj, och varje lag
fick en välfylld matkasse för picknick.
– Jättemysigt, och vi kände oss så nöjda både med
att vi rört på oss och med att vi gjort reklam för
IOGT-NTO.

Doreen blev kompis
JUNIS KOMPIS 2009 ProgramNGFCTGPQEJLQWTPCNKUVGP
&QTGGP/ÁPUUQPƂEMXKF,WPKU
MQPITGUUVCGOQVWVOÀTMGNUGP
,WPKUMQORKU/QVKXGTKPIGPN[FGT*QPHÁTRTKUGVHÒT

UKVVCMVKXCUVÀNNPKPIUVCICPFG
OQVCNMQJQNQEJCPFTCFTQIGT
/GFUKVVURTWFNCPFGQEJÀTNKIC
UÀVVÀTJQPGPƂPHÒTGDKNFHÒT
DCTPGPOGPQEMUÁHÒTFGXWZPCUQOXKNNCXUVÁHTÁPCNMQJQN
HTCOHÒTCNNVKUKVWCVKQPGTFÀT
DCTPÀTPÀTXCTCPFG

TIPS OCH SYNPUNKTER Eva Åhlström tel: 08-672 60 51 e-post:eva.ahlstrom@iogt.se

Åke Lindgren
Alva Strandberg
Barbro Ohlson

FOTON: PIERRE ANDERSSON

Samla in pengar till Världens Barn
VÄRLDENS BARN Även i år är

IOGT-NTO-rörelsen en del av
8ÀTNFGPU$CTP¡TGVUVGOCHÒT
8ÀTNFGPU$CTPÀTJÀNUCWVDKNFPKPIQEJHTCOVKF&GVVQVCNC
insamlingsmålet är minst 80
OKNLQPGTMTQPQTQEJMCORCPLGPDNKTUÀTUMKNVKPVGPUKXKUGRVGODGTQEJQMVQDGT
#EEGPVDCF.GPC#PFGTUUQP
på IOGT-NTO-rörelsens InterPCVKQPGNNC+PUVKVWVQOVKRURÁ
XCFOCPMCPIÒTCKHÒTGPKPIGP
HÒTCVVUCONCKPRGPICT

»Det totala

insamlingsmålet
är minst 80
miljoner kronor.«

Minst 80 miljoner. Målet är satt högt för insamlingen till världens barn.

FOTO: ANDREAS KARLSSON

BRA TIPS
EN LOKAL UPPLÄSNING AV NOVELLER FÖR VÄRLDENS BARN

-QPVCMVCFGVNQMCNCDKDNKQVGMGVQEJQTFPCGPWRRNÀUPKPICX
PQXGNNGTHÒT8ÀTNFGPU$CTP.ÁVNQMCNCMÀPFKUCTNÀUCWTDQMGP
QEJDLWFKPNQMCNRTGUU'HVGTWRRNÀUPKPIGPUÀNLGTPKDQMGP
$QMGPƂPPUCVVDGUVÀNNCJQU8ÀTNFGPU$CTPUTGIKQPUCOQTFPCTGUCOVRÁCNNC+1)6061TÒTGNUGPUFKUVTKMV8KFHÒTUÀNLPKPI
NÀIIURGPICTPCFKTGMVKDÒUUCP
UTSTÄLLNING OCH FISKDAMM PÅ TORGET

-QPVCMVCGPNÁIUVCFKGMNCUURÁQTVGP(ÒTGUNÁNÀTCTGPDCTPGP
TKVCTVGEMPKPICTGHVGTVGOCV8ÀTNFGPU$CTP1TFPCUGFCPGP
WVUVÀNNPKPIRÁVQTIGVOGFVGEMPKPICTPC1OFGVƂPPUNKVG
RNCVUMXCTRÁVQTIGVIÁTFGVÀXGPCVVQTFPCGPƂUMFCOO
8CTLGRGTUQPUQOFGNVCTDGVCNCTMTUQOIÁTVKNN8ÀTNFGPU
$CTP-QNNCQOPKMCPHÁXKPUVGTPCHTÁPFGPNQMCNCNGMUCMU
CHHÀTGP
EN LOPPIS OCH TOKBAZAAR

5CONCOÀPPKUMQTRÁGPHGUVMWTUMXÀNNGNNGTHÒTGPKPIUVTÀHH
$GFGNVCICTPCCVVVCOGFUKIDÒEMGTITGLQTGNNGTMNÀFGTUQO
OCPXKNNDNKCXOGF.ÁVQEMUÁPÁITCCXFGNVCICTPCHÒTDGTGFC
UKIHÒTCVVMQOOCRÁTQNKICUCMGTVLÀPUVGTCVVUÀNLC6KNNGZGO-

RGNCVVXCTCNGXCPFGLWMGDQZIGHQVOCUUCIGCPUKMVUOÁNPKPI
GNNGTHÁRGPICTHÒTCVVUNWVCULWPICHCNUMV
TIGERRÄNDER OCH BALLONGER

5ÀNLCPUKMVUOÁNPKPICTWVGRÁVQTIGVVKNNHÒTOÁPHÒT8ÀTNFGPU
$CTPKUCODCPFOGFTKMUKPUCONKPIUJGNIGPFGPQMVQDGT
$CTPQEJXWZPCMCPHÁGPUVLÀTPCRÁMKPFGPGNNGTHÒTXCPFNCU
VKNNGPMCVV2CUUCUCOVKFKIVRÁCVVFGNCWV8ÀTNFGPU$CTPUDCNNQPIGTVKNNDCTPGP
KONSERT

-QPVCMVCQTVGPUOWUKMQEJ
MWNVWTUMQNCQEJHÒTGUNÁFGO
CVVFGIGPQOHÒTGPMQPUGTV
VKNNHÒTOÁPHÒT8ÀTNFGPU$CTP
$GTÀVVCWPFGTMQPUGTVGPQO
+1)6061TÒTGNUGPURTQƂN
RTQLGMV7;&'.QEJXKUCGP
ƂNO+PHQTOCVKQPQORTQƂNRTQLGMVGVQEJGPMQRKCCXƂNOGPMCPFWHÁDGUVÀNNCRÁ
KPHQDKUVCPF"KQIVUG

FOTO: ANDREAS KARLSSON
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Ansök Projektbidrag 2009
PROJEKTMEDLEN SYFTAR till

att lokalt stötta utvecklingsidéer
som ligger i linje med den fastställda Mål- och verksamhetsinriktningen för IOGT-NTO. Under
2008 fick ca 90 lokala utvecklingsprojekt stöd från IOGT-NTOförbundets ”tvåmiljonerspott”.

DEN TOTALA POTTEN för

inom ramen för Mål- och verksamhetsinriktningen. Distrikt
kan ej söka ur denna pott. Ansökningar behandlas inom fyra
veckor från det att de kommit till
förbundet tillhanda. Beslut fattas
av generalsekreteraren.

s projekttid

PROJEKTET SKA ligga inom

s kontaktperson för projektet

utvecklingsstöd till projekt
under 2009 är två (2) miljoner
kronor. Vi prioriterar att stötta
många små projekt framför några
få stora. Dessa projektbidrag
kan sökas löpande under året,
under perioden 15 januari – 30
september och avser alltså lokala
utvecklingsprojekt under 2009

ramen för IOGT-NTO:s Mål- och
verksamhetsinriktning. Av ansökan ska framgå att det finns en
egeninsats och/eller andra medfinansiärer i projektet. Ansökan
ska innehålla följande rubriker:
s sökande förening, krets, grupp,
distrikt eller motsvarande
s bankgiro/plusgiro
s sökt belopp

Ljusmanifestation

Efterlysning!

ÅRETS LJUSMANIFESTATION

IOGT-NTO söker personer med

för att minnas narkotikans offer blir torsdag den 29 oktober kl 17.00. Vill er förening
också delta vänder ni er till Olle
Andersson på olle.andersson@
iogt.se. Då får ni ta del av mer
info samt underlag till flygblad,
pressinbjudan och tal. Denna
manifestation görs med fördel i
samverkan med andra antidrogorganisationer.

Ledare tillsammans
26–27/9
UTBILDNINGEN vänder sig till

dig som ska genomföra ledarträffar i föreningar med ungdomsverksamhet. Metoden har sitt
ursprung i metoden Föräldrar
Tillsammans och det policyarbete som bedrevs inom projekt
Attityd – för en alkoholfri
uppväxt. Kursansvarig är Helena
Bergkvist, 08-672 60 18
helena.bergkvist@iogt.se Mer
information och för anmälan,
senast 4 september 2009, se
iogt.se/utbildningar.

kunnande inom olika områden
som har med fastigheter att
göra. Vi vet att det runtom i
landet finns kunniga personer och vi vill bygga upp en
”resurspool” med personer som
kan hjälpa till som i första hand
rådgivare till olika fastighetsägare i IOGT-NTO.

VI SÖKER många olika kompetenser, exempelvis:
s Ekonomi, redovisning,
skattefrågor
s Marknadsföring
s Energifrågor
s Byggtekniska frågor
s Juridiska frågor
s Lantmäterifrågor
KÄNNER DU en person, eller

är du en själv, som kan tänka
dig att ingå i en resurspool för
IOGT-NTO? Hör av dig med tips
till Eva Blomqvist, på telefon
08-672 60 31 eller på mejl
eva.blomqvist@iogt.se Eventuell ersättning diskuteras från
fall till fall.

s projekts syfte

s projektets mätbara mål

s beskrivning av genomförandet
s uppföljning/utvärdering

s eventuella samarbetspartners

s projektbudget (både intäkter,

egeninsats och kostnader)

ANVÄND GÄRNA avsedd
blankett, som också kan fyllas i
elektroniskt och mailas in direkt.
Du hittar en nedladdningsbar fil
som du kan skriva din ansökan
direkt i påiogt.se/projektbidrag.
Blanketten kan också beställas
hos IOGT-NTO direkt,
08-672 60 05 eller info@iogt.se.

Höstens regionala
endagsutbildningar
Aktuell alkoholpolitik och
opinionsbildning samt
Preventionskunskap
UTBILDNINGSDAGEN innehåller

ett gemensamt pass med utgångspunkt från IOGT-NTO:s nya
studiematerial om alkoholpolitik, efter lunchen väljer du som
deltagare inriktning, Aktuell
alkoholpolitik och opinionsbildning eller Preventionskunskap.
Väl på någon av följande orter:

24 OKTOBER , IOGT-NTO Går-

den, Klara Södra kyrkogata 20 i
Stockholm
7 NOVEMBER , Wendelsbergs
folkhögskola, Mölnlycke
14 NOVEMBER , IOGT-NTO Gården, Vattentorget i Växjö
KURSANSVARIGA är Bo Hög-

stedt, 08-672 60 47 bo.hogstedt@
iogt.se och Helena Bergkvist, 08672 60 18 helena.bergkvist@iogt.
se Anmälan senast två veckor
innan respektive utbildningsdag
på iogt.se/utbildningar.

Nya ledare i
kamratstöd
10–11/10
FÖR DIG SOM ÄR ny ledare

i IOGT-NTO:s kamratstödsverksamhet eller erfaren och
behöver fylla på. Hur kommer verksamheten igång? Vad
kan den innehålla? Vad ingår
i ledarrollen? Samarbete med
andra organisationer och kommun? Kursen hålls på Tollare
Folkhögskola. Kursansvarig är
Kathy Gyhlesten, 0733-72 62 16,
kathy.gyhlesten@iogt.se För
mer information och anmälan:
iogt.se/utbildning senast 21
september.

Skynda! Sista chansen att
anmäla sig till Projektledaren.
Läs mer på iogt.se/utbildningar

Föräldrar
tillsammans
10 –11/10
FÖRÄLDRAR TILLSAMMANS

är en metod som har till syfte
att föräldrar på högstadiet ska
komma överens om att hålla
på 18-årsgränsen för alkohol.
Metoden bygger på aktuell
preventionsforskning och kunskapen om risk- och skyddsfaktorer. Utbildningen hålls på
Tollare Folkhögskola.
Kursansvarig är Helena
Bergkvist, 08-672 60 18
helena.bergkvist@iogt.se. Mer
info och anmälan görs senast
18/9 på iogt.se/utbildningar.

Snart dags
för Pumpen
DEN 12 NOVEMBER kl 20.00
till 21.00 håller IOGT-NTO,
UNF och NSF den årligt
återkommande frågetävlingen
Pumpen. Skriv in det redan i
kalendern nu och anmäl din
förening via iogt.se/pumpen
eller på telefon 08-672 60 05.
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Föreningstävling –
Ett kreativt rådslag
MÅNGA FÖRENINGAR och
distrikt har eller kommer att
diskutera IOGT-NTO:s grundsatser och program under 2009. Att
diskutera är bara ett sätt att vilja
utrycka förändringar och utveckling därför utlyser IOGT-NTO ”ett
kreativt rådslag” så att flera kan
utrycka sin egen känsla för vår
värdegrund.
Under hösten kommer de
föreningar som vill, ha möjlighet
att uttrycka sig lite mer kreativt
kring vår värdegrund. Tävlingsbidragen ska på olika sätt visualisera föreningarnas framtidsvision
av vår värdegrund.
IOGT-NTO i framtiden – En
föreningsvision baserad på vår
värdegrund
Hur kommer vår organisation
att se ut i framtiden, vilka värderingar har vi som folkrörelse?
Om 5 år, om 10 år eller kanske
om 50 år?

Tävlingsperioden är 15
september – 15 december 2009
och tävlingskategorierna är konst
(collage, skulptur, måleri, textil
mm), musik (egen text och musik), skrift (berättelse, dikt mm)
och video/film/foto (spelfilm,
reklamfilm, informationsfilm,
fotoutställning mm)
Pris: I varje kategori
1:a pris 7 500 kr
2:a pris 5 000 kr
3:e pris 2 500 kr
Bidragen skicka senast 15/12
till IOGT-NTO, Box 12825, 112 97
Stockholm. Bidragen kommer
sedan att presenteras som utställning som kan ställas ut på olika
ställen i iOGT-NTO-landet, på
webben och på Kongressen 2011.
NBV bör kontaktas så att en
”Kreativt rådslag” anmäls som
annan folkbildningsverksamhet.

Tala inför grupp,
16–17/10

En dag om
kampanjer, 9/10

SOM MEDLEM och kanske förtroendevald eller anställd i IOGTNTO förväntas du då och då prata
inför människor. Det kan vara ett
inlägg på föreningsmötet, apellen
på torget eller föreläsningen för
en stor eller liten grupp. Nervositet och rampfeber känner de
flesta av, mer eller mindre. Men
också stolthet när man lyckats
säga något som många lyssnat på.
På denna kurs får du chansen
att utveckla din ”talarkonst” och
njuta av att få andra att lyssna till
ditt budskap. Plats Wendelsbergs
folkhögskola. Anmälan och
mer information, iogt.se/utbildningar, Anmälan kan också göras
till IOGT-NTO Direkt på telefon
08-672 60 05. Sista anmälningsdag för kursen är den 20/9.

IOGT-NTO arbetar med ett

flertal kampanjer, några exempel
är Världens barn, Minska
alkovåldet, Vit jul och En schyst
vuxen. Nu anordnar vi en utbildningsdag om att arbeta med
kampanjer, just den här gången
ligger fokuset på En schyst
vuxen, vår antilangningskampanj som används vid ett flertal
tillfällen under året, men vi
kommer även beröra våra övriga
kampanjer och framför allt
titta på kampanjarbete i stort.
Vi är på IOGT-NTO Gården i
Stockholm. Utbildningsansvarig
är Helena Bergkvist, 08-672
60 18 helena.bergkvist@iogt.se
Senast anmälningsdag är den 25
september, anmäl dig på iogt.se/
utbildningar

SEPTEMBER
5
12–13
18–19
19–20
18–20
22
25–26
26–27
26–27
29–4/10
30–2/10

Regionala samlingar distriktsvärvarteam,
Jönköping, Köping, Ö-vik
Projektledaren Grundkurs och introduktion, kurs 3
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
Metodutbildning Huskuren, Stockholm
Opinionsbildningsakademin, Tollare
Riksstyrelsen sammanträder
Distriktskonsulentsamling, Stockholm
Distriktsstyrelsekonferens, Stockholm
Metodutbildning Ledare Tillsammans, Tollare
Utbildning nya storvärvare, Spanien
Forum för eldsjälar, Stockholm

OKTOBER
3
4
2–4
9–10
9–10
10–11
10–11
16–17
16–17
19–30
24

Regional valberedarutbildning, Stockholm
Regional valberedarutbildning, Göteborg
NBV:s förbundsdagar
Världens barn
Regional arbetsledarutbildning, Umeå
Nya sociala ledare, Tollare
Metodutbildning, Föräldrar Tillsammans
Regional arbetsledarutbildning, Tollare
Regional arbetsledarutbildning, Wendelsberg
Halloween Stoppa langningen
Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,
Stockholm
24
Preventionskunskap, Stockholm
21–25 Hantverk i Dalarna, värvarförmån, Saxenborg
29
Ljusmanifestation till minne av narkotikans offer

NOVEMBER
6–8
7

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,
Göteborg
7
Preventionskunskap, Göteborg
7
Regional valberedarutbildning, Umeå
8
Sattelitkonferenser om rådslag
10–12 Förebygg.nu, Göteborg
12
Tävlingen Pumpen
14
Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning, Växjö
14
Preventionskunskap, Växjö
17
Riksstyrelsen sammanträder
17–18 Rörelsegemensam konsulentsamling
24
Regional projektbytardag, Wendelsberg
25
Regional projektbytardag, Tollare
25
Internationella dagen mot våld mot kvinnor
26
Regional projektbytardag, Umeå
Om du vill veta mer om aktiviteterna i kalendariet kan du gå in
på www.iogt.se/kalendarium eller kontakta IOGT-NTO Direkt,
08-672 60 05 eller info@iogt.se.

Ställ upp
Foto: Daniel Montan/Fotofabriken

i årets största
insamlingsfest

- Anmäl dig till riksinsamlingen
för Världens Barn 2009!
Sedan flera år har riksinsamlingen för Världens Barn etablerat sig som årets stora insamlingsfest i Sverige. Förra
året var vi 37 000 entusiastiska insamlare som ställde upp i
landets 290 kommuner.
Nu går festen vidare! Årets riksinsamling för Världens
Barn kulminerar fredag och lördag den 9-10 oktober. Dessa
dagar går vi man ur huse för att förbättra livsvillkoren för
barn runt om i världen och för att sätta nytt svenskt rekord
i frivilligmobilisering. Självklart kommer riksinsamlingen
också att uppmärksammas av Sveriges Radio och Sveriges
Television.
Vi vet sedan tidigare riksinsamlingsdagar att människors
generositet och vilja att bidra med gåvor till en bättre framtid för världens barn är oerhört stor.
Inför årets stora insamlingsfest ställer vi målet att bli
minst 40 000 frivilliga bössinsamlare spridda på gator, torg
och i bostadsområden runt om i Sveriges samtliga kommuner. Vi vet att våra organisationers frivilligarbetare, med-

Afrikagrupperna
Diakonia
Erikshjälpen
Hoppets Stjärna
Individuell Människohjälp
IOGT-NTO-rörelsen

lemmar, faddrar och gåvogivare står för ett starkt och äkta
engagemang. Vi vet också att många andra organisationer:
idrottsföreningar, scoutkårer, skolklasser, pensionärsföreningar, kompisgäng m fl gärna ställer upp för världens mest
utsatta ungar. Vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma
stordåd. Vi vet att vi kan sätta nya rekord i frivilligmobilisering och insamlingsresultat. Och framför allt vet vi att vi
kommer att få ett par fantastiskt roliga timmar tillsammans!
Därför inbjuder vi – Radiohjälpen och sjutton ideella organisationer – dig eller din förening att delta i årets stora
insamlingsfest: Riksinsamlingen för Världens Barn. Vi ber
om en timme eller två för att stärka barnens rätt till utbildning, hälsa och en värdig framtid?! Anmäl dig/er till Världens Barns riksinsamling den 9-10 oktober!

Ställ upp i årets största insamlingsfest
– Anmäl dig redan idag!

KFUK-KFUM
Kooperation Utan Gränser
Lions
Läkarmissionen
PMU InterLife
Radiohjälpen

Rädda Barnen
SOS-Barnbyar
Svenska Röda Korset
Svenska kyrkan
UNICEF Sverige
Vi-skogen

Fyll i och skicka in anmälningstalongen redan idag!

Jag vill delta i Riksinsamlingen för Världens Barn den 9-10 oktober!
TJag vill delta fredag 9 oktober

TJag vill delta lördag 10 oktober
porto

Namn .............................................................................................................................................................................................................
Adress ...........................................................................................................................................................................................................
Postnummer............................... ..........................................Ort .................................................................................................
Telefonnummer ...............................................................Mobil ........................................................................................
E-post ..........................................................................................................................................................................................................
Ange också i vilken
kommun du är bosatt ........................................................................................................................................................

IOGT-NTO-rörelsens
Organisation
Internationella
Institut
Att:

Adress 2
Granliden
435
35 Mölnlycke
Postnr
+ Ort
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Kamp mot spelberoende

I FOKUS

I FOKUS Att ta sig ur spelberoende och spelmissbruk kan vara lika svårt som

att bli fri från alkohol och andra droger. Ett rent helvete, säger en av dem som
vet. Han är kritisk mot att IOGT-NTO finansieras med lotterier och spel. Accent
har tittat närmare på IOGT-NTO Lotteriers arbete för att minska risken för
spelmissbruk och också på förbundets försök att hitta nya inkomstkällor.
R E P O R TA G E

Världens Barn
hjälper Ivan
I RÖRELSE Ivan är 19 år och bor

i Uganda. Han växte upp med
sin mormor, som förvandlades
till en rasande furie när hon
drack alkohol. Idag har han
fått en omstart hos organisationen UYDEL. IOGT-NTO
samarbetar med UYDEL och
samlar in pengar till dem
under kampanjen för Världens
Barn.

IOGT-NTO från Kiruna
till Trelleborg
I RÖRELSE Sverige är cirka 250

Svante är präst ute på krogen
REPORTAGE Pastorn Svante Mjönäs har krogen som arbetsplats. Här har han förtroliga och stödjande samtal med mer eller mindre nyktra gäster – och blir nypt i baken titt
som tätt av överförfriskade damer. Men hans lugn rubbas aldrig.

Välkommen till
www.accentmagasin.se
Här får du fortlöpande nyheter
och fördjupande artiklar om
alkohol- narkotika- och sociala frågor, folkrörelse- och nykterhetsarbete i Sverige och världen.
Möt människorna som tagit sig vidare från svåra livsomständigheter eller de som hjälper till.
Här kan du också tycka till om det du läser.
Åter igen, välkommen!
Chefredaktör Eva Åhlström

mil långt från norr till söder. I
XCTFGTCÀPFGPƂPPUGP+1)6
NTO-förening. Accent har
besökt IOGT-NTO i Kiruna och
Trelleborg. Vi avslöjar också
vilken förening som är östligast och västligast, äldst och
yngst.

Taltidningen får ny form
Från och med Accent nr 7/09, som kommer i månadsskiftet september-oktober, kommer taltidningen att ges ut i digital form på daisyskivor. Skivorna kan spelas upp antingen i en särskild daisyspelare,
som de flesta synskadade redan har, eller i en dator med CD-fack.
Från datorn går det också att ladda ner tidningen på en MP3-spelare
och ta den med sig.
Synskadade kan vända sig till sin syncentral för att få en daisyspelare. Personer som av andra skäl föredrar att lyssna på tidningen
kan höra sig för hos en hjälpmedelscentral om möjligheterna att få
en spelare. Det går förstås också att själv köpa en daisyspelare. Den
kostar mellan 3 000 och 5 000 kronor.
Medlemmar och prenumeranter som vill ha Accent som taltidning, men inte redan har det, är välkomna att kontakta oss på redaktionen – accent@iogt.se eller 08-672 60 51.

Chefredaktör Eva Åhlström
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Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm
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Vet du om att din
försäkring minskar alkovåldet?
IOGT-NTO:s samarbete med SalusAnsvar startade redan för nästan 70 år sedan. En av våra
största uppgifter genom åren har varit att värna om dig som medlem. 2009 års samarbetsavtal
innehåller ett flertal spännande nyheter både för dig och rörelsen.
En av nyheterna: 5 % av din försäkringspremie bidrar till minskat alkovåld!
När du som medlem tecknar en ny försäkring går 5 % av premien direkt till projektet
Minska alkovåldet. Det är ett samarbete som gör många till vinnare!
Ring SalusAnsvar Kundcenter, telefon 0200-87 60 50 och teckna en försäkring idag.
Mer information hittar du på www.salusansvar.se/iogtnto
Om förfallodagen på din nuvarande försäkring är längre fram får du hjälp att bevaka så att försäkringen blir ändrad i tid.

i samarbete med

SalusAnsvar — En del av

