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I FOKUS Det är på Internet som framtiden finns för lotterier, det är

alla som vet något om ämnet helt överens om. Men på Internet lurar
nya risker att bli spelberoende. IOGT-NTOs Miljonlotteriet finns nu på nätet
och lägger ner stort arbete på att minimera riskerna.
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Resurser men
också risker
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Toni Holgersson tillbaka på scenen
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INTERVJU Hela livet rämnade för musikartisten Toni Holgersson. Från att vara
recensenternas älskling på 1990-talet, till att falla tillbaka i missbruk. Nu är han
tillbaka och kan inget göra ogjort, men hoppas göra bättre.
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Rehabcenter i Uganda
ger unga nystart
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CHEFREDAKTÖR EVA ÅHLSTRÖM

Miljonlotteriet ger IOGT-NTO-rörelsen stora resurser för angelägen verksamhet. För att lotterierna ska fortsätta att ge överskott måste de finnas med även
på den växande marknaden på Internet. Det väcker berättigad oro och kräver
stora insatser för att minimera riskerna.

Resurser med risker
AV EVA ÅHLSTRÖM
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»Med en miljard kronor min-

dre skulle väldigt mycket
värdefull verksamhet aldrig
ha kunnat genomföras. «
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Starkt i kyrkan

Farliga ämnen

Ofarligt i TV

NATTVARDSVIN För att skydda församlingsborna mot svininfluensan har man på flera håll
i landet återinfört starkvin i nattvarden. En bra
ursäkt för präster som aldrig gillat alkoholfritt.
Men det lär knappast hindra smittspridning.
För ett fungerande desinfektionsmedel krävs
en avsevärt högre alkoholhalt. Bättre med
renat i kalken?

TILLSATSER ”Vinval viktigt för allergiker” är
rubriken på ett stort test av lådviner i Dagens
Nyheter. Man har bland annat jämfört halten av
svaveldioxid, som används för att ta bort illaluktande ämnen och missfärgningar, och som kan
vara farligt för allergiker. Även alkoholhalten
anges i de testade vinerna, men inget om att den
kan vara farlig.

ALKOHOLREKLAM ”Alkohol är beroendeframkallande” står det i en stor ruta under
ölannonsen i tidningen. ”Alkohol kan skada
din hälsa” är varningen vid en annons för vin.
I den obetalda alkoholreklamen i TVs matlagnings- eller soffprogram finns inga som helst
varningar. Här är dryckerna bara goda. Kan
någon förklara det?

4 ACCENT SEPTEMBER 2009

accent

»

LÄSARBREV

Citatet
»Vi unga ser vad ni
vuxna gör. Vi hör
när ni säger till – och
märker när ni inte gör
det. «
AMANDA FORSMAN SUNDELL

Nykter nollning
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Riktigt beslut
om röstning

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

RESPONS En kommentar till artikeln ”Debatt
om rösträtt på kongressen” i Accent 6/09:
En majoritet av kongressombuden röstade för
att förbundsstyrelsen inte ska ha rösträtt vid kongresserna. Men det krävs ytterligare ett kongressbeslut för att ändra stadgarna (red anm).
Ett bra beslut, som jag anser följer de principer som
finns offentligt. En regeringsledamot får ju inte automatiskt rösträtt i riksdagen. Det
bör även finnas möjlighet för en styrelseledamot att bli vald till
kongressombud från hemmadistriktet.
ROLF FERNER
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Lever nykterhetskämpar i sin egen värld, medan ungdomar
protesterar med fylleri som en provokation mot äldres besserwIsseri?
Synpunkterna framförs i en ledare i Kalmar Läns Tidning. Accent återger
ledaren i sin helhet.

Nykterister i egen värld

Å
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»Hur mycket av ungdomsfylleriet är framsprunget
som provokation mot något, mot äldres besserwisseri, som en form av auktoritetstrots?«
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Börja dricka vid 50 en försenad tonårsrevolt?
KYRKAN Är det en försenad
tonårsrevolt, när medlemmar i frikyrkan börjar dricka
alkohol efter 50? Det undrar
Susanna Cederquist.
I 13-15-årsåldern inträffar
alkoholdebuten för en stor
del av dagens ungdomar. De
lockas av ”vuxenvärldens”
attribut, som upplevs som
spännande. Samma fenomen verkar nu dyka upp på
annat håll och i en annan
ålderskategori . Det är män

6

ACCENT SEPTEMBER 2009

och kvinnor i Missionskyrkan, Pingströrelsen och
andra kristna samfund som
just fyllt 50 och som plötsligt börjar dricka alkohol.
Själv är jag 27 år och
uppväxt inom Missionskyrkan. Där upplevde jag
ingen alkohol när jag var
liten, men på senare tid har
trenden brutits. Nu verkar
det dyka upp vin på var
och varannan middag hos
medlemmar som vilken

självklarhet som helst. En
vän från en Pingstförsamling vittnar om samma sak.
Hennes föräldrar är snart
de enda nyktra i sin bekantskapskrets av medelålders
par. Och jag har hört samma
sak från andra bekanta.
Vad har lett till detta
drickande? Det förbryllar
mig. Är det någon slags
försenad revolt, ett spännande ”förbud” att bryta
mot, längtan att vara som

”andra” eller ett plötsligt
uttryck för grupptryck från
samhället? Eller börjar de
helt enkelt att fega ur?
Fenomenet bekymrar
mig. Kyrkan är för många
en plats fri från alkohol,
den ska också kunna vara
en fristad. Den har genom
åren räddat många ur en
svår livssituation. Idag ökar
andelen helnyktra ungdomar i vårt samhälle, men
inom kyrkan är trenden den

motsatta. Vill vi ändra synen
på församlingen och dess
syn på alkohol?
För egen del är jag nyfiken på att höra argumenten
för denna förändring och för
att dessa så välbehövliga
platser håller på att försvinna. Vi som andra är förebilder, men hur motiverar man
för ungdomar att man börjar
dricka som 50-åring?
SUSANNA CEDERQUIST,
ORDF I IOGT STHLM
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Svårt upptäcka demens
Alkoholdemens är en dåligt uppmärksammad demensform, som
ofta upptäcks alltför sent. Den
går att hejda, men det kan kräva
tvångsvård.
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»Utvecklingsmönstret blir
inte tydligt för omgivningen i
början, eftersom det grumlas
av att personen faktiskt är
alkoholpåverkad av och till.«
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Alkohollarm i Köpenhamn
KORTADE LIV En tredjedel av invånarna i
Köpenhamn dricker så mycket alkohol att de
förkortar sitt liv med fem år, visar en studie
från kommunen, som redovisas i Berlingske
Tidende.
Kommunens egna hälsoexperter slår larm
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och ber politikerna minska antalet serveringstillstånd. Tillsammans med patientorganisationer, läkare och experter på prevention uppmanar de politikerna i rådhuset att ta bort vart
femte serveringstillstånd.
– Man måste ta hänsyn till att Köpenhamn
är en storstad med ett omfattande uteliv, men
kommunen måste också ta ansvar för medal-

jens baksida, och då är det naturligt att göra
något åt antalet serveringsställen, säger ledaren för Forebyggingskommissionen.
Men politikerna vill inte dra in några tillstånd.
– Vi vill hellre satsa på ökade informationsinsatser och bättre vård och behandling, säger
kultur och fritidschef Pia Allerslev (V) till Berlingske Tidende.

IOGT-NTO STÖDER FÖRSLAG
OM TVÅNGSVÅRD FÖR GRAVIDA
NY WEBBPLATS!!IOGT-NTO anser
att vård och stöd till gravida kvinnor i första hand ska vara frivillig,
men att det i undantagsfall kan
vara nödvändigt med tvångsvård
av blivande mammor som missbrukar alkohol och narkotika.
I sitt remissvar på departementspromemorian ”Insatser
för en alkohol- och narkotikafri
graviditet” (Ds 2009:19) konstaterar IOGT-NTO att det idag saknas
tillräckligt skydd för att hindra
att foster föds med allvarliga skador. Förbundet tillstyrker därför
att tvångsvård ska kunna användas, men bara som en yttersta
utväg, när frivilliga insatser inte
är tillräckliga. Syftet ska vara
att motivera till frivillig vård och
upphöra så snart syftet är nått.
Remissinstanserna är delade i
synen på tvångsvård av gravida.
Statens folkhälsoinstitut hör till

Svenskarna handlar
allt mindre alkohol
utomlands
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dem som stöder förslaget om
tvångsvård, Justitieombudsmannen är kritisk.
Blå Bandet stöder förslaget,
medan Kvinnoorganisationernas
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narkotikafrågor, KSAN, avstyrker
med motiveringen att det skulle
vara ett brott mot grundlagens
förbud att missgynna någon på
grund av kön.!
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Handsprit förstärkte promilleutslag
TRAFIK När polisen i Västerbotten lät en man som
krockat med bilen blåsa i alkometern gav den rejält
utslag, hela 4,6 promille.
Vid senare provtagning visade det sig att alkoholhalten var betydligt lägre.
Polisen misstänker att det kan vara den alkogel som
polisen använder som kan ha kommit i kontakt med

Vara strider för
alkoholförbud
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testutrustningen som har påverkat resultatet av utandningsprovet.
– Använder man den och sedan kommer åt mätutrustningen kan det bli väldigt höga resultat, konstaterar
trafikpolischef Gunnar Österberg till Västerbottens
Folkblad.
DRUGNEWS/JÖ
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Ann-Therese
Enarsson
vd för IQ-initiativet
Ni lanserar en ny version
av alkoholprofilen.se,
varför då?
– Den tidigare versionen
togs fram av Alkoholkommittén och började bli
ganska gammal. Och nu
när Alkoholkommittén
lades ner tyckte vi att det
vore synd om ett så viktigt

verktyg försvann.
– Den nya Alkoholprofilen bygger på samma
grund men den är enklare
och det går snabbare att
svara på frågorna. En
annan nyhet är att resultatet presenteras på ett nytt
sätt och att man nu kan
jämföra sitt resultat med
andras.
Gör den här typen av ganska enkla verktyg verkligen någon skillnad?

– En
utvärdering från
Alkoholkommittén
visade
att över
en halv miljon svenskar
har använt Alkoholprofilen
och på så sätt fått koll på
sin alkoholkonsumtion.
Och att ha en uppfattning
om den är också en grund
för att kunna förändra. Det

finns också utvärderingar
som visar att så kallade
auditförfaranden gör
skillnad just för människor
med riskbruk och det här
är samma sak fast via
internet.
Vad jobbar ni med på IQ
just nu?
– Den första delen av hösten har vi ägnat mycket tid
åt att lansera nya Alkoholprofilen, bland annat
genom en reklamfilm där

Olle Ljungström sjunger
om alkohol. Vi jobbar
också mycket med att få
kommuner, landsting och
bloggvärlden att länka
till nya alkoholprofilen.
I övrigt fortsätter vi att
samla in projekt och har
också börjat diskutera ett
samarbete med idrottsrörelsen. Men det kan jag
inte säga så mycket om
än, det är lite hemligt.
PIERRE ANDERSSON
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NYA NÄTLOTTER PÅ G
Sedan några månader finns Miljonlotteriet även på Internet. Det
innebär nya risker men också nya
möjligheter till kontroll. IOGT-NTO
Lotterier samarbetar med Spelinstitutet för att få kunskap och minska
riskerna för spelberoende.
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– En plats bland internetspelen säkrar också
framtida resurser, säger Ludwig Arholt och
Mattias Westholm, VD och vice VD för IOGTNTO Lotterier. Vi samarbetar med Spelinstitutet för att minimera riskerna.
FOTO: ULF MAGNUSSON
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krapa

SPELBEROENDE

GOTT OCH ONT
»Riskerna ökar med spel på
Internet, men man har möjlighet att göra en hel del för
att minska dem.«
THOMAS NILSSON, PSYKOLOG PÅ SPELINSTITUTET

Svenskarnas spelvanor
Svenska Folkhälsoinstitutet, FHI, sammanställer just nu en stor undersökning som syftar till att kartlägga svenskarnas spelvanor.
Man tittar bland annat på hur mycket tid och
pengar människor lägger ner, hur spelandet
påverkar hälsa och relationer, våldsbenägenhet, ekonomi och sysselsättning. Undersökningen presenteras i november och kan
kanske ge svar på frågan om man kan bli
beroende av skraplotter.
– I nuläget går det inte att säga om det är
beroendeframkallande. Däremot ser vi att
skraplotter blir allt vanligare bland unga,
vilket skulle kunna innebära en inkörsport
till annat spelande, säger Marie Risbeck på
FHI, som understryker att institutet ogillar
indelningen farliga/ofarliga spel.
– Vi vet egentligen om det finns någon
sådan skillnad. Spelberoende kan uppstå ur
många sorters spel. Inget spel är garanterat
ofarligt.
FAKTA SPELBEROENDEPROJEKTET (FHI)
SPELBEROENDEPROJEKTET har funnits
sedan 1999. Man arbetar förebyggande
genom utbildning och information samt
driver stödlinjer och internetsjälvhjälp
för den som redan är beroende.
Man bedriver också öppenvård för
spelmissbrukare i Stockholm, Malmö och
Göteborg.

Nästa uppslag:
"DET FINNS INGA
SÄKRA LOTTER"

FAKTA SPELUTREDNINGEN

Miljonlotter direkt på Internet.
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IOGT-NTO och andra folkrörelser väntar
spänt på en proposition från regeringen
om framtidens spel. Den var aviserad
till hösten men finns inte längre med på
listan över regeringsförslag.
Propositionen är regeringens svar på
den statliga Spelutredningen, som presenterades i slutet av förra året. Den föreslår bland annat att statliga Svenska Spel
är de enda bolag som ska få bedriva spel
på Internet. Det betyder att folkrörelserna stängs ute från den marknad som
enligt alla bedömare kommer att växa
snabbt på de traditionella lotteriernas
bekostnad. IOGT-NTO och Miljonlotteriet,
A-lotterierna, Postkodlotteriet, Folkspel
med flera har protesterat mot förslaget.
FAKTA RISKFAKTORER
ÅLDER: Ju tidigare debut, desto
större risk
FREKVENS: Ju oftare och ju mer man
spelar/kan spela, desto större risk
SKICKLIGHET: Ju större möjlighet att
påverka/tro att man kan påverka
utfallet, desto större risk
BEDÖMD VINSTCHANS: Ju större
chans att vinna, desto större risk

EVA ÅHLSTRÖM
SEPTEMBER 2009 ACCENT
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SPELBEROENDE

Minimal
verksamhet
utan lotteripengar

– För den som är spelberoende hjälper inga spärrar, säger Curt Thapper.

FOTO: HANS RUNESSON

»DET FINNS INGA
SÄKRA LOTTER«
– IOGT-NTO tjänar pengar på folks
spelande. En del kan hantera det,
andra inte. Jag vet, för jag har själv
varit spelberoende.
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IOGT-NTO ÄR BEROENDE av Miljonlotteriet. Utan de intäkterna skulle det
bara finnas pengar till en dryg tiondel av
dagens verksamhet.
IOGT-NTO ska inte finansieras av spel
och dobbel, tycker medlemmar som
själva är spelberoende eller har anhöriga
med spelproblem. I en motion till årets
kongress föreslog Thomas Bengtsson att
förbundet skulle avstå från inkomsterna
från Miljonlotteriet och ”anpassa verksamheten utifrån medlemsintäkter och
frivillighet”.
Det skulle bli en kännbar anpassning
för alla delar av organisationen, eftersom
lotterierna idag finansierar mellan 80 och
90 procent av verksamheten.
Av förbundets intäkter på ca 80 miljoner kronor 2009 kommer ca 70 miljoner
från lotterierna. Medlemsavgifterna ger
cirka 4 miljoner och statsbidrag – grundbidrag från Socialstyrelsen plus en del
projektbidrag – cirka 6 miljoner.
– Det skulle räcka till ett litet kansli
med en handfull anställda, som ägnade
sig åt opinionsbildning – kontakter med
politiker, utspel i media – och kontakter
med föreningar och distrikt, gissar förbundets ekonomichef Tore Andersson.
Men inte så mycket mer.
Det skulle inte finnas några pengar att
fördela till distrikt och föreningar, vare
sig ”350-kronor”, utvecklingsstöd eller
projektstöd. Allt lokalt arbete skulle vara
helt beroende av ideella krafter, liksom
styrelsearbetet på alla nivåer.
Det skulle inte finnas några resurser
för internationellt arbete. Accent skulle
inte finnas kvar, i varje fall inte i nuvarande form och inte ingå i medlemsavgiften.
– Det är dessutom troligt att statsbidragen skulle minska, om verksamheten blev så mycket mindre, säger Tore
Andersson.
Det är klart att det ideella engagemanget kan öka, och visst arbetar förbundet för att hitta fler inkomstkällor, men
det krävs rätt mycket frivilliga krafter för
att kompensera tiotals miljoner kronor
om året.
EVA ÅHLSTRÖM

MARIA ZAITEWSKY
EVA ÅHLSTRÖM

eva.ahlstrom@iogt.se
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IOGT-NTO växer – läsekretsen växer...

Annonsera i Accent
– det naturliga sättet att nå engagerade läsare

janne@inforeklam.nu
Glasgatan 21, 731 30 Köping
0221-213 40, 070 346 346 2
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Pastorn Svante Mjönäs har krogen som arbetsplats. Där har
han förtroliga och stödjande
samtal med mer eller mindre
nyktra gäster. Här gör han en
verklig insats tycker han - och
blir dessutom nypt i baken som
aldrig förr.
AV MARIA ZAITZEWSKY FOTO HILLEVI NAGEL
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+!(1%!A#3.(1/7#3#"%$/6*!(/#937#.1%!/:#D1/#83/6(1%#91/"#3#7!#+18<
+361#(5-1(!%/1A#8!/#"1%#3/61#!6/1#3/3"31"39#"3((#*18"1(:#
E#F16#"%18+1%#1(7%36#+,#/,65/#&)%#83/1#37G!%*#*-'((A#@16#$%#3/"!#
=$%#&)%#1""#&%$(*1:#?$//3*-5%#&,%#-5881#"3((#836#58#7!#93((#+%1"1A#
*$6!%#=1/:
H(3%#=1/#")%*"36#.!*"$((!%#=1/#!""#6(1*#91""!/:#H(3%#=1/#'++.@'<
7!/#+,#71/*65(9!"#"12-1%#=1/#9$/(36"#/!@:#B91/"!#$%#/$8(36!/#=$%#
3#*3/#%5((#*58#+1*"5%#&%,/#?3**35/*->%-1/A#3/"!#*58#+%391"+!%*5/#
E#7!"#$%#93-"36"#1""#81%-!%1#!/#6%$/*A#1/*!%#=1/:#
E#F16#=1%#&,""#&%,61/#58#@16#3/"!#.(3%#(52-17#19#1((1#*/>661#-93/<
/5%:#?!/#/!@A#7!"#.(3%#@16#3/"!:#F16#$%#@'#=$%#3#!""#93**"#*>&"!A#1""#91%1#
!""#*18"1(**")7#&)%#7!/#*58#93((#+%1"1:#4!/58#1""#@16#1(("37#$%#=$%#
+,#"5%*7161%#.(3%#@16#5&"1#36!/-$/7#52=#!&"!%*58#@16#*",%#*"1736"#
52=#3/"!#(,"!%#836#+,9!%-1*#19#83/#58639/3/6#'"6)%#@16#&)%=5++<
/3/6*93*#!/#"%>66=!"#&)%#8,/61:
I1%@!#5/*716#52=#"5%*716#-588!%#=1/#=3"#937#!(91"37!/#52=#
*"1//1%#"3((#&%18#+,#*8,"3881%/1:#J!"#=1%#=1/#6@5%"#3#/35#,%#/':
D'%#5%-1%#=1/K
B91/"!#*-%1""1%A#*58#*,#5&"1#'/7!%#-9$((!/:
E#F16#*!%#7!"#=$%#*58#!""#-1((A#@16#$(*-1%#1""#8)"1#8$//3*-5%#
52=#&)%1#&)%"%5(361#*18"1(:#F16#=1%#=,((3"#*,#8,/61#"%3*"1#+%!73-<
/3/61%#&)%#7!#%!71/#&%$(*"1A#8!/#7!"#=$%#$%#+,#%3-"36":#L8#&5(-#.(3%#
'""%,-17!#*,#9$/7!%#7!#*36#.1%1#.5%"A#93(-!"#$%#!/#/>""36#!%&1%!/<
=!"#&)%#836:#F16#"93/61*#&'/7!%1#)9!%#='%#@16#.!8)"!%#8$//3*-5%:#
F16#&,%#=!("#!/-!("#8!%#+1*"5%1("#6@5%"#6!/58#1""#91%1#-%56+%$*"#
52=#&$/6!(*!+%$*"A#*58#@16#$%#+,#83/#1/7%1#"@$/*"!=1(91:#F16#*!%#
836#*@$(9#*58#!/#.'7.$%1%!#*58#=1%#&,""#6,91/#1""#"1#836#1/#7!#
=@$(+()*1:#M783/3*"%1"35/#&,%#1/7%1#"1#=1/7#58N
B91/"!#=1%#1(("37#=1&"#=@$%"1#&)%#7!#!/*1881#52=#'"*1""1#3#*18<
=$((!"#52=#/$%#7!/#=$%#"@$/*"!/#7)-#'++#-$/7!#=1/#1""#=1/#=18<
/17!#+,#%$""#+(1"*:#?!/#=1/#$%#6(17#1""#=1/#91%#(3"!#$(7%!A#OP#,%#
&>((71:
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Svante Mjönäs finns till hands, men tränger sig aldrig på.

Pastorn

n på krogen
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»Jag trampar aldrig på någon för mina

idéers skull, jag är inte här för att
frälsa.Människor får komma till mig
om de vill prata. «

!"#$"%&'"(&)"*+,-.'/&'.)%.0"12%"3'"4300'."'5-0&6"&00"0&27*&"6.)"
%3'"-8.2+.**&"(+*9:);"<1("7'1=8'3-0"($-0."(&)",&'&"-0'>70$*+=?"
0$*(16+=?"7*&'&"&,"-.)&"7,3**&'"12%"=+**&"6+-21(5-+7?"%15-."12%"
0.2%)1;"@&)"($-0."0>27&"1("&00"*>--)&"8$"(3))+-71'"-1("+4*&)6"
%&'",+70+=&"-&7.'"&00"4.'300&?"(.)"-1("+4*&)6"4&'&"09&0&';"#$"=3**.'"
6.0"&00",&'&"0>6*+="12%"-3=&"+/'$)?"-3=.'"<,&)0."12%"4.'300&'"=*&00"
&00"%&)"1/0&"4*+'"'&==&6"8$;"
4WPFMTCIGPXÀEMGTHÒTUVÁUP[ƂMGPJGVQEJKDNCPFGPNWUVCVV
0.-0&"='3)-.')&;"A5'"*$)=0"7&)"(&)"=$"(.6"8'3-0.)B
!"C&="%&'")1="&*6'+="4*+,+0"-$")>80"+"4&7.)"-1("5)6.'"$'.)"-1("
MTQIRTÀUV'PIÁPIƂEMRGTUQPCNGPN[HVCDQTVGPPÀTIÁPIGPMXKPD
)&"-1("7*3)=6."-+="/&-0",+6"(+=;
JOBBIGA FYLLESAMTAL BLIR DET /:'-0$-".)"6.*"&,;"#$"=3**.'"6.0"&00"0&70D

/5**0"-3=&"+/'$)"1("6.0"73))-"/.*".**.'"65(0;"@.)"=.).'.**0"0>27.'"
+)0."<,&)0."&00"6.0"3'"-,$'0"&00",.'7&"+".)"(+*9:"-1("3'"-$"&*71%1*D
6'3)70;
!" E.9?" 9&=" %&'" %&/0" ,3*6+=0" /175-.'&6." -&(0&*" (.6" 4.'5-&6."
(3))+-71'?"-$"6.0"=$'"+)0."&00"=.).'&*+-.'&;"F+--&":88)&'"-+="95"
(.'")3'"6."6'527+0?",+*7.0"+4*&)6"7&)",&'&".)"/:'6.*;
F&6"%&)6*&'"-&(0&*.)"1(B
!"G/0&"1("4'5-0)&"'.*&0+1).'?"8'14*.("(.6"01)$'-4&').)".**.'"
7&)-7."-1'=;"#.0"7&)"%&)6*&"1(".H+-0.)0+.**&"/'$=1';"#.0"%3)6.'"
QEMUÁCVVLCIDNKTQODGFFCVVDGXKUCCVV)WFƂPPU&GVÀTNWUVKIV
(.)" (+00" +)0'>27" 3'" &00" 8'14*.(.)" I7*5(8&'I" +%18" -+=" 5)6.'"
8.'+16.';"J)6.'")$='&",.271'",&'"6.0"($)=&"(.6"-93*,(1'6-0&)D
7&';"K)6'&"=$)=.'",+**"&**&"8'&0&"1("-+)&"'.*&0+1).';
E$='&"(:0.)"%&'"/:'-0$-".0-&0"-+="/&-0"+"<,&)0.-"(+)).;"L)"=$)="
71(".)"-01',5H.)"(&)"/'&("0+**"%1)1("12%"01=".00"-0&6+=0"='.88"
1("%&)-"&H*&';"@&)).)",+**."8'&0&"12%"6.0"/'&(-7>(0&6."-$"-($D
)+)=1("&00"%&)",&'"+),1*,.'&6"+"6.)"1'=&)+-.'&6."4'100-*+=%.0.);"
<,&)0.?"-1("%&'"0>-0)&6-8*+70?"*>--)&6.;"@.)")3'"(&)).)"0&*&0"
7*&'0",+**."%&)"+)0."-*388&"0&=.0;"M"-03**.0"4&6"%&)"1("&00"/$"->)6.'D
)&-"/:'*$0.*-.;"F+*7.0"<,&)0."/:'-0$-"4+/:**;"

%3*/0.)"&,"0+6.)"-1("%&)"0+**4'+)=&'"8$"
=1*,.0" 3'" %&)" +" -&(0&*;" @$)=&" 7&)" ,&'&" *+0." &,,&70&)6." 0+**" .)"
4:'9&)?"(.)"1(".)"8.'-1)",3*"4:'9&'"8'&0&"-$"*1--)&'"6.0;"#$"71(D
OGTƃGTHTCO
!"N+6.)"3'"(+)",3)?"9&="-7>)6&'"*$)=-&(0;"M4*&)6"5)6'&'"9&="
,&'/:'"9&="-0$'"63';"@.)"-$"71((.'")$=1)"/'&(?"-3=.'"<,&)0."12%"
4.'300&'"&00"($)=&"-0&((+-&'"=3')&"4>0.'")$='&"1'6;"E$='&"=$)=D
.'"%&'"=3-0.'"-1("%&)"7)50+0"71)0&70"(.6"=.00"%1)1("5886'&="
&00"/:''300&",+=-*&'"12%"618;"
A&)" 588*.,.'" &00" %&)-" )3',&'1" 3'" .(10-.66" 12%" &00" %&)" 3'"
(>27.0" 588-7&00&6;" O,.)" 7'1=8.'-1)&*.)" 0>27.'" &00" %&)" />**.'"
.)",+70+="/5)70+1)?"./0.'-1("%&)"6.*,+-"7&)"&,*&-0&"4&'0.)6'&')&"
-1("&))&'-"/$'"%:'&".00"12%"&))&0?"-&(0+6+=0"-1("6."-7&"-.',.'&"
6'+)7&';
!"C&="%&'"(.'"&00".'4956&">'7.-(3--+=0;"G2%"/$'"6.--501("%&)6D
*.6)+)="5)6.'"(+00"&'4.0.?"-3=.'"<,&)0."12%"0+**3==.'"&00"%&)-")3'D
,&'1"8$"7'1=&')&"=+,.0,+-"3'"=1673)6"&,"7'1=3=&')&;"
M"P:0.41'="%&'"6.)"%3'"8&-01'&*&",.'7-&(%.0.)"/5))+0-"-.6&)"
4:'9&)"&,"QRRSD0&*.0;

HAN BERÄTTAR ATT UNGEFÄR

DET RÅDER INGET TVIVEL 1("&00"<,&)0."3*-7&'"-+00"&'4.0.;"#'+,7'&/0.)"

3'"&00")$"(3))+-71'"-1("3'"-3'-7+*0"4.%:,&)6."(.6"-&(0&*"12%"
4:)?"&00",&'&".)"50-0'3270"%&)6"+"7'1=(:'7'.0;"
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Mitt i festyran kan ensamheten kännas som störst. Svante lyssnar
och ger tröst.

A&)" *>-.'" &," =*369." 63'" %&)" -0$'" 12%" ,.'7&'" 0>27&" &00" 6.0" 3'"
=.)5+)0"75*"&00"-)&27&"(.6"/1*7"(.6&)"6+-71*95-.)"4*+)7&'"12%"
(5-+7.)"/$'"=1*,.0"&00",+4'.'&;"T956)+,$)"3'"/:'-0$-"%:="12%"/:'"&00"
75))&"8'&0&"($-0."(&)"-0$"'+70+=0")3'&",&'&)6'&;"
#.0"-7&8&'".)"73)-*&"&,"+)0+(+0.0"12%")3'%.0;"#.0"%3)6.'"&00"
(3))+-71'"4'+-0.'"50"+"='$0"(+00"5)6.'".00"-&(0&*;
!"#$"3'"6.0".)"/:'6.*"&00"6.0"3'"-$"-0+((+=0;"@&)",$=&'"4*100&"-+=?"
6.0"3'"17.9"&00",+-&"-+)&"73)-*1'":88.0?"-3=.'"%&);
#.)"%3'"01'-6&=-7,3**.)"4956.'"+)0."8$")$='&"-01'&":,.''&-7D
)+)=&';"<,&)0."%3)=.'"+"4&'.)?"-($8'&0&'"12%"%&()&'".(.**&)$0"
+"6958&'."6+-75--+1).';
!" L)" (&)" -1(" 3'" %3'" 1/0&?" 12%" -1(" ,&'+0" &'4.0-*:-" *3)=.?" -&"
&00"%&)"588*.,.'"*+,.0"-1(",3*6+=0"1'300,+-0;"A5'"-7&")$=1)",+*9&"
&)-03**&"%1)1(B"C&="/:'7*&'&6."&00"6.0"3'",+70+=0"&00"%&)"4.%$**.'"
4+*6.)"&,"-+="-93*,"-1(">'7.-,.'7-&(;"G2%"&00"%&)"&*6'+="-*50&'"&00"
%188&-;"G("(&)"%&'"+)-03**)+)=.)"&00"&**0"3'"(.)+)=-*:-0"-$"4*+'"
6.0"95"-93*,588/>**&)6.?"71)-0&0.'&'"<,&)0.?"-1("=3')&"=.'"4$6."
588(5)0'&)"12%"!"",+6"4.%1,"!".)"*+0.)"-8&'7"+"4&7.);"■

FAKTA
NAMN: Svante Mjönäs
ÅLDER: 59
BOR: Varberg

FAMILJ: Fru och två vuxna barn,
fem barnbarn
YREKE: Krogpastor

Mötet med människorna i krogmiljö är speciellt. I stimmet vågar man öppna sig på ett annat sätt än i andra miljöer.

»Jag har nog aldrig blivit

så nypt i baken som under
åren som krogpräst.En
gång fick personalen lyfta
bort en närgången kvinna
som klängde sig fast vid
mig.«

Tiden är Svantes vän. Ibland
är det lugnt. Ibland vill någon
prata.
SEPTEMBER 2009 ACCENT
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TONI HOLGERSSON

”Inga sånger lagar
sprucket glas”
Drogerna hotade att ta Toni Holgerssons liv. Karriären, bostaden, familjen.
Nu står han på scenen igen. Erfarenheterna blev sånger. Inget kan göras
ogjort, men allt kan bli bättre.
AV MAJKEN ÖST SÖDERLUND FOTO ÅKE ERICSSON

A
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A,# .-# '*-&.()# A,# B"!"(3# $# &*1("&# *@6# ->5# -0(# 4.)# 0(#
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2,#%"("#1.4#$#-,+*-#$-).(%/>7#B.)#0(#A($%")7#M))#6"-#&'($%.(#).J).(#
*1#&$-"#!$%&.(2"(.-6.).(#9.)<4.(#$-).#"))#6"-#%$!!#!01-"#>)#6.!"#
&$))#A($%")!$%7
N,#4("(#6"-#.2).(#"-4"-5#)$))"(#A,#1$+5#*@6#2*()&0)).(7
D#M))#&0+"#"))#/"+#$-).#,-+("(#-,+*-)$-+#0(#$-).#($')$+)#&"-)7#8.-#
/"+#0(#$-).#9"("#4.)#.-"#.!!.(#4.)#"-4("5#>)"-#"!!)#4.)#&*1#6"(#60-)7#
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O#&!>)0-4"-#%$!!#/"+#$-).#)"#9*()#-,+*)5#13/!$+)%$&#!0++"#)$!!7#P1#/"+#
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%$!!#/"+#"))#4>#9.(#*1#>(&0')7
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– Jag kan längta efter den mörkare eld som drogerna ger, säger Toni Holgersson. Men jag ser att drogerna krympt mitt liv. Till slut orsakade de
mer smärta än de lyckades bedöva.

›

»Jag var 14 år när jag hade vinsår på benen,
utslag som orsakas av för mycket alkohol.«

R..#*!9$"#8$,011!*$"9!#)'&&;*(/#;4*=$9!#&/!"$:
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TONI HOLGERSSON

»När jag tog droger kunde jag injicera vilken
skit som helst i kroppen utan att riktigt veta
vad det var, idag äter jag helst inte chips. Det
är för onyttigt«
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Toni Holgersson känner sig redo att möta publiken igen, som här vid
sommarens konsert på Dalarö.

HAN TRAVESTERAR ETT BIBELORD,

– Om jag ångrade mina erfarenheter, skulle jag ångra mig själv, säger
Toni Holgersson. Men självklart ångrar jag gärningar som förorsakat
andra smärta och sorg.

TONI HOLGERSSON
ÅLDER: 44 år
BOR: Stockholm
FAMILJ: Tre barn
BAKGRUND: Gav ut fem CD i början av 1990-talet, var både publikens och recensenternas älskling, men föll tillbaka i missbruk. Kom
tillbaka 2005 med en skiva, men sedan blev det tyst igen.
AKTUELL Har varit utan droger i mer ett år nu. Har börjat ge konserter igen. I datorn finns material till en ny skiva

Toni Holgersson sjunger nyskrivna sånger om sina erfarenheter. Han
vill gärna ge ut en ny skiva men är beroende av att skivbolaget får
pengar från Kulturrådet.
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Plockgodis i höstrusket
NOVELLANTOLOGI
Noveller för Världens Barn
Informationsförlaget
Årets Noveller för Världens Barn har temat klassiska
mästerverk. I förordet skriver Anneli Jordahl att samlingen är som ”ett titthål rakt in i det allra hemligaste”.

Jag håller med. Novellen som konstform fångar ju gärna
en unik händelse, sedd ur ett begränsat perspektiv, och
klassikerna har väl fått överleva just eftersom vi fortfarande känner oss träffade av skildringarna? En riktigt
bra novell ska enligt mig vara drabbande och omöjlig
att väja undan för. Bland dessa noveller finns många

Fördomsfri roman
bryter ny mark
Agnes hjärta Edward
Lina Forss
Wahlström & Widstrand förlag
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Björn Starrin och Tuva Novotny i en skruvad men varm komedi av Ulf Malmroos.

BRÖLLOPSFOTOGRAFEN
Mångbottnad komedi om kulturkrockar
Av Ulf Malmroos med Björn Starrin, Tuva Novotny,
Kjell Bergqvist och Johannes Brost
FILM Robin bor i en liten byhåla i Värmland, men
drömmer om att jobba som fotograf. Livet i byn
känns trångt – och industrin ska dessutom snart
läggas ner. Av en slump får han chansen att fotografera ett societetsbröllop i Djursholm i Stockholm
och utan att han riktigt begriper hur blir han snart
brudens fars gunstling – som en charmig och rolig
maskot tas han upp i familjegemenskapen. Han flyttar in hos en vän till familjen, komikern Johnny, vars
karriär för länge sedan gått i stå, och får snart chansen till fler fotouppdrag hos gräddan i Djursholm.
Dessutom blir han förälskad i Astrid, dotter i familjen, som, i likhet med Robin, fotograferar. Givetvis
blir kulturkrockarna många och ganska dråpliga när
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lantisen från Värmland möter societén i Stockholm.
Visst är filmen ganska skruvad och karaktärerna
överdrivna – så bonnig måste man väl inte vara bara
för att man kommer från Värmland? – men värmen och berättarglädjen finns där. Kjell Bergqvist
som den förödmjukade Johnny kan få hjärtat att
brista. Och i birollerna briljerar bland andra Robins
mamma, som genom sin bestämda åsikt att alla är
lika värda ”oavsett bakgrund”, säger mycket om
oss människor. Smått irriterande är det att Robin så
snabbt anpassar sig till den nya miljön – han blir en
trendnisse med stajlad frisyr och balla kläder – men
det är förstås samtidigt poängen med filmen. Hur
långt är man beredd att gå för att smälta in? Filmen
bjuder på många skratt och betydligt fler bottnar än
man först kan ana.
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MARIA ZAITZEWSKY
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exempel på hur de allra hemligaste känslorna kryper ut
ur boksidorna och bosätter sig i min kropp.
Boken känns som en plockgodispåse med både
sött, surt och salt – till skillnad från andra antologier
med klassiker som bara brukar innehålla flera bitar av
samma sort. De nordiska rösterna är uppblandade med
viskningar och rop från Egypten och Argentina: novellerna är hämtade från hela fem kontinenter. Jag dras
särskilt till Kanafani från Palestina, Vera från Zimbabwe

Spännande om
backpackerliv
Möt mig i Patong
Annika Frostell
Albert Bonniers Förlag
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och Ailing från Kina, författare som ännu är rätt okända
i Sverige. Utöver dessa njuter jag av den imponerande
skara kvinnor – med Lagerlöf, Benedictsson och Boye
i spetsen – som liksom lyckas mota ner storheterna
Kafka och Tolstoj till en andraplats.
Och inte att förglömma: Maupassant, Mahfouz,
Tjechov, Hemingway, Gogol, Cortazar… Det är bara att
välkomna höstregnet! !
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En liten konstnär
från Värmland
En liten konstnär
Lars Lerin
Natur & kultur
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MISSA INTE

BOK ”Skål”,
boken där
fjorton
kända och okända
människor berättar om hur de tagit
sig ur sitt alkoholberoende,
bland andra Gudrun Schyman,
Marcus Birro och Kristina Axén
Olin. ”Skål” visar att det finns
hopp och hjälp att få. Alkoholmissbruket berör, direkt eller
indirekt, 2,5 miljoner svenskar.

2

TEATER!”Svinalängorna”, pjäsen som bygger
på Susanna Alakoskis
Augustbelönade roman från
2006 som handlar om Leena
och hennes
familj som
lämnat fattigdomens
Finland för
70-talets
Sverige. Det är Riksteatern
i Sverige och Wasa Teater i
Finland som samarbetar kring
uruppsättningen som dramatiseras av Marina Meinander.
Sverigepremiär i Ystad den 7
november.

MARIA ZAITZEWSKY

HALLÅ DÄR TILDE DE PAULA, AKTUELL SOM PROGRAMLEDARE I KÄNDISDJUNGELN

Tilde De Paulas nya utmaning
Hur känner du inför att
vistas i Malaysia i tre
veckor som programledare?
Det känns otroligt spännande, en riktig utmaning. Både privat och
som programledare. Jag
är en äventyrlig person
och det här känns fantastiskt. Jag får vara
med, men slipper samtidigt alla tuffa utma-

ningar som deltagarna
utsätts för.
Vilken är din styrka som
programledare?
Jag är lyssnande och
medkännande.
Varifrån kommer din
optimism?
Jag tror den är ett arv
från min fars sida. Han
är brasilianare och brassarna ser inga hinder,
bara möjligheter. Sådan

är jag också. Jag ser
livet från den ljusa sidan
och försöker hitta det
bästa i alla människor
jag möter. Jag tror på
mig själv och min kapacitet och hoppas att den
inställningen smittar av
sig på andra.
Vad är du mest stolt
över?
Mina tre barn förstås.
Men också att jag har

TILDE DE PAULA
förmågan att förvalta
allt det goda jag har fått
i livet. Jag är verkligen
tacksam över min familj
och mina vänner, det
är något jag tänker på
varje dag.
MARIA ZAITZEWSKY

3

KONST!Salvador Dalí
på Moderna museet
i Stockholm. Dalí hör
till 1900-talets mest populära
konstnärer. Moderna museet
fokuserar främst på hans
30-talsmåleri, som allmänt
anses vara bäst. Utställningen
pågår från slutet av september
till den 17 januari 2010.
SEPTEMBER 2009 ACCENT
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accent
KRÖNIKA

Vi människor är som en samling marionettdockor, som giriga makthavare
kan styra som de vill, tycker Rose-Marie Byström. Hon tycker att vi borde vara
tillräckligt upplysta och medvetna för att tänka och reagera själva, inte minst
när det gäller synen på alkoholen och dess konsekvenser.

Vi är marionettdockor
AV R-M BYSTRÖM
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EN BLANDNING MELLAN POLIS OCH MODESTY BLAISE
ROSE-MARIE BYSTRÖM är
45 år och ensamstående
trebarnsmamma. Hon är
utbildad hälsopedagog och
arbetar på SAS med gruppförsäljning och som hälsoinspiratör. På fritiden skriver
hon krönikor, insändare
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och dikter som publiceras
främst i lokaltidningar. Hon
leder också kurser och föreläsningar i ämnet Hälsa och
personlig utveckling.
Rose-Marie är medlem i
IOGT-NTO sedan åtta år. Hon
reser mycket och föredrar lite

ovanligare resmål och äventyr. Hon har bland annat varit
på Grönland, Svalbard och
Azorerna, bott på ashrams
i Indien och reser snart till
Peking på egen hand. Hon
gillar att debattera, läsa,
promenera och vara i som-

marstugan.
– Jag vill kämpa för rättvisa
och för ett friskare samhälle,
säger Rose-Marie. Mentalt
är jag nog en blandning av
polis och Modesty Blaise. Mitt
motto är: Ingen kan göra allt,
men alla kan göra något.

ROSE-MARIE BYSTRÖM

accent
KULTUR

KORSORD NR 6 2009

KORSORD NR 7 2009

LÖSNING NR 5 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 oktober 2009. Märk kuvertet Kryss 7/2009.
NAMN

ADRESS

POSTADRESS

VINNARE NR 5 2009

FÖRSTA pris, tre Miljonlotter: Svea Arvidsson, Hammarstrand.
SIDOVINSTER, varsin Miljonlott: Uno Wallenberg, Vaggeryd,
Margit Nyström, Karlstad, Lars Högberg, Bodum, Bonässund, Anne-May Nilsson, Skövde, Lars F Karlsson, Göteborg,
Elisabeth Rinne, Uggelfors, Riddarhyttan, Gunvor och Sören
Willmer, Borlänge, Ingrid Febring, Degerfors, Nils G Jansson,
Karlstad, och Inga-Britt Lundgren, Mjölby, Accent gratulerar!
SEPTEMBER 2009 ACCENT
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I RÖRELSE

Omstart i livet för Ivan
Ivan är 19 år och bor i Uganda.
Under sin uppväxt upplevde han
hur alkoholen förvandlade hans
kärleksfulla mormor till en rasande
furie. I dag har han fått en omstart i
livet hos organisationen UYDEL.
AV GÖRREL ESPELUND
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Hos Uydel får Ivan gå i skolan och lära sig ett yrke. Här får han också hjälp att bearbeta sina
upplevelser från en kaotisk uppväxt.
FOTON: ANDREAS KARLSSON

»Mormor hade inte pengar till
skolavgiften, men hon hittade
en skola som gick med på att
jag fick gå där i utbyte mot
IVAN
att jag jobbade.«
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VÄRLDENS BARN

»Det blir mer och mer vanligt
att unga dricker, till och med
barn. Vi träffar ibland sjuåringar som är beroende.«
ADRIAN KALEMEERA,
SOCIALARBETARE PÅ UYDEL.
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C&0%(&#%&#/):&:%3.%+#!&02$&:2+0)0%$),&0%
DEEF1%+4(%(&0%:948)#%&::%&-8+(+-8+0$5*;
:2+0)0%(&#%"8&:6%
G%7):%/-2#%*)#%+4(%*)#%'&0-2!:%&::%50!&%
,#248)#1%:2--%+4(%*),%/&#06%H2%:#<II&#%2/-&0,%
$J5.#20!&#%$+*%<#%/)#+)0,)1%$<!)#%=,#2&0%
>&-)*))#&6%
K.0!&%&'%50!,+*&#0&%$+*%=44)0:%:#<I;
I&#%(+$%?@7AB%(&#%)0%(2$:+#2&%/&8+*%$2!%
,<#% &-8+(+-)0% 8&0% 8+33-&$% :2--% '.-,% +4(L
)--)#% $)M5)--&% "')#!#)336% K&J+#2:):)0% &'%
,)*%(&#%'<M:%533%2%$-5**)06%N.!#&%(&#%
'&#2:%!&:5/&#06%
C+$%?@7AB%I.#%,)%)0%4(&0$%:2--%09$:&#:6%
TRE GÅNGER I VECKAN (&#% 4)0:#):% '&0-2!%
$8+-50,)#'2$020!1% +4(% ,<#5:"')#% I.#% &--&%
50!,+*&#%$+*%<#%"')#%OF%.#%)0%!#50,5:;
/2-,020!% 2% +-28&% 9#8)01% )M)*3)-'2$% I#2$"#1%
$'):$&#)1%$0248&#)%+4(%$8#<,,&#)6
G%AI:)#%5:/2-,020!)0%(J<-3)#%'2%,)*%&::%
(2::&% )0% 3#&8:28;% )--)#% -<#-20!$3-&:$6% 7<#;
)I:)#% I.#% ,)% )::% 20:9!% 3.% $20&% 850$8&3)#1%
+4(%0.!#&%&'%,)*%I.#%(J<-3%*),%&::%$:&#:&%
)!):6%H2%I"#$"8)#%(.--&%8+0:&8:%*),%&--&%'2&%
*+/2-:)-)I+0%+4(%I"-J)#%,)*%2%:'.%.#%)I:)#%
&::%,)%(&#%$-5:&:%(+$%+$$1%$<!)#%=,#2&0%>&-);
*))#&6%
&G ƃGUVC WPIFQOCTPC ÀT JQU 7;&'.
2%*)--&0%.::&%*.0&,)#%+4(%)::%.#6%?@7AB%
)#/J5,)#% <')0% #.,!2'020!% +4(% 3$98+:)#&;
RGWVKUMVUVÒFGPUMÒVGTUMCƂPPUQEMUÁRÁ
4)0:#):6%
P"#5:+*% 50!,+*$3#+!#&**):% &0+#,;
0&$%-"#,&!$I"#)-<$020!&#%$+*%<#%"330&%I"#%
&--&6%
G%7.%/#58&#%'2%)0!&!)#&%3)#$+0)#%$+*%
50!,+*&#% 8&0% :948&% <#% 20:#)$$&0:&% &::%
-9$$0&%3.1%)0%8<0,2$%)--)#%8&0$8)%)::%!&:5;
/&#0%$+*%-948&:$%2%-2'):6%H2%,2$85:)#&#%&--:%
*"J-2!:1%-2'$850$8&31%8<#-)81%,#+!)#1%I"#);
:&!&0,)% +4(% (<-$&1% $<!)#% =,#2&0% >&-)*);
)#&% $+*% '2--% 3+<0!:)#&% )::% 3&#% *.-% *),%
#)(&/2-2:)#20!$3#+!#&**):6
G%H2%'2--%&::%50!,+*&#0&%$8&%<0,#&%$2::%
/):))0,)%I"#$:%+4(%I#<*$:6%Q),&0%'2--%'2%&::%
,)%-<#%$2!%)::%9#8)%+4(%(5#%*&0%"')#-)')#%
2%'&#,&!)06%H2%'2--%&::%,)%$8&%8500&%(&%)0%
(9!!-2!% 208+*$:% 5:&0% &::% 5:$<::&% $2!% I"#%
#2$8)#6%

På centret utanför Kampala får 250 barn och ungdomar mellan 10 och 24 år utbildning,
rehabilitering och gemenskap.
NÄR ACCENT BESÖKER UYDEL, (.--)#%*&0%J5$:%3.%
&::%3-&0)#&%)0%$:+#%&0:2;&-8+(+-;8&*3&0J1%
UQODNCPFCPPCVƂPCPUKGTCVUOGFUXGPUMC
*),)-6
s 8K UMC JC OCUUKX CHƂUEJGTKPI XK UMC
:&-&% +*% &-8+(+-% 2% #&,2+0% +4(% '2% 3-&0)#&#%
&::%!)0+*I"#&%)0%,)*+0$:#&:2+0%+4(%*&#;
$4()#&%:2--%3&#-&*)0:):6%7<#%:<08)#%'2%-<*;
0&%"')#%)0%3):2:2+0%$+*%8#<')#%&::%*&0%$-5;
:&#%$<-J&%&-8+(+-%2%3+#:2+0$I"#3&48020!&#6
&GV ƂPPU K RTKPEKR KPIGP TGINGTKPI HÒT
&-8+(+-I"#$<-J020!%2%-&0,):1%/)#<::&#%=,#2;
&0%>&-)*))#&6%H2-8):%$J<-'8-&#:%/2,#&#%:2--%
3#+/-)*)06%
s &GV ƂPPU KPIC DGUVÀOOGNUGT HÒT XCT
&-8+(+-% I.#% $<-J&$1% 0<#% ,):% I.#% $<-J&$% )--)#%
CXXGO&GVGPFCUQOƂPPUÀTGPNCIQO
&::%*&0%20:)%I.#%$<-J&%:2--%*20,)#.#2!&1%*)0%
,)0%-&!)0%)I:)#I"-J$%20:)6%R&!%$)#%&-8+(+-)0%
$+*%)::%'<M&0,)%3#+/-)*1%+4(%#)!)#20!)0%
<#%'<-,2!:%$'&!%2%,)0%(<#%I#.!&01%$<!)#%=,#2; Brädspel är populärt bland ungdomarna
&0%>&-)*))#&6%
på centret.

FAKTA VÄRLDENS BARN
SAMARBETET med UYDEL i Uganda är IOGTNTO-rörelsens profilprojekt i Världens Barn
för tredje året i rad. I år lyfter man särskilt
fram problemen för de barn som utsätts för
alkohol i hemmet.

RIKSINSAMLINGEN genomförs under hösten
med kulmen den 9-10 oktober. Årets tema
är hälsa, utbildning och framtid. IOGT-NTOrörelsen är en av 17 deltagande organisationer.
SEPTEMBER 2009 ACCENT
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Värva medlemmar i Höstkampen!

”Värvarkomihåg”

UNDER DEN gångna sommaren
har ungefär tusen nya medlemmar värvats till IOGT-NTO
och nu är det dags att fortsätta
den positiva trenden även under
höstmånaderna. Alla måste dra
sitt strå till stacken om vi ska
lyckas med våra värvarmål – att
värva 8000 nya medlemmar och
att nettoöka.
Höstens kampanj pågår under
perioden oktober–december,
med månadsvisa etapper. Varje
månad delar vi ut priser till de

5R-.ä&&5"'5%./&&5#( ),'tionsmaterial om IOGT-NTO.
R)%5#(50ä,0,%.#0#..,5*å5
marknader, köpcentra och
andra platser.
R (0)&0,5 Č,(#(!,(5#50ä,0ningen.
R)%5#(5(5/.#&(#(!-!5 Č,5
värvare i ert distrikt. IOGTNTO:s värvningsansvariga
,!,.5,(.5"$ä&*,5!ä,(5
till, tel 0701-90 84 60 eller margareta.brandt@iogt.se. Material
beställer ni från Kansliservice,
08-672 60 05 eller info@iogt.se.

fem distrikt som värvat flest, 1:a
pris 5.000 kr, 2:a pris 4.000 kr,
3:e pris 3.000:-, 4:e pris 2.000 kr
och 5:e pris 1.000 kr. Dessutom
får alla distrikt som under hela
kampanjperioden värvar minst
5% av sitt medlemsantal per
090101 10.000 kr i premie.
REGLER:

R5(35'&'',(5-%5
värvas under perioden 1/10-31/12
2009.
R (%)'(50ä,0,.&)(!,(5#5

För dig som är politiker!
ÄR DU partipolitiskt aktiv på

kommun-, landstings- eller
riksdagsnivå och tycker att alkohol- och narkotikafrågor behöver
få mer utrymme i de politiska
församlingarna, då har vi ett
erbjudande till dig!
För medlemmar i IOGT-NTO
har vi nu startat IOGT-NTO:s
nätverk för partipolitiskt aktiva
som ett mötesrum på Internet. I
vårt nya mötesrum kommer du
att kunna diskutera små och stora
frågor med andra, kanske från

andra partier än ditt eget.
Vill du vara med? Det enda du
behöver är en sobernet-adress.
Om du inte har en adress, anmäl
dig på www.iogt.se/sobernet.
Om du redan har en Sobernetadress går du in på www.
sobernet.nu. Logga in med ditt
lösenord och klicka på fliken
Grupper. Leta upp Nätverk för
partipolitiskt aktiva och anmäl
att du vill vara med. Inom ett par
dagar får du tillträde till rummet.
Välkommen!

SalusAnsvar delade ut gratis cykelhjälmar
UNDER KONGRESSERNA i

Göteborg samlade SalusAnsvar
in namn på medlemmar som
önskade en personlig försäkringsgenomgång. Som tack för
hjälpen fick man en cykelhjälm

och chansen att vinna ett pre-(.%),.5*å5ȁ5Ȅǿǿ5%,5*å5#&.'5
för inköp av en cykel. Vinnare
blev Daniel Andersson, Sandviken. Vi gratulerar honom och
önskar god cykeltur!

5 000 kr till alkoholfria mingel
INOM RAMEN för vårt projekt

”Alkoholfria miljöer som motkraft” erbjuds föreningar, kretsar
och distrikt att söka pengar för
att skapa fler externa alkoholfria
arrangemang. Nu kan varje för-

ening som arrangerar alkoholfria
mingel få ett bidrag på fast belopp 5.000 kronor, som är ett fast
belopp. För mer information hör
av dig till olle.andersson@iogt.se,
0733-83 83 28.

original ska finnas på Medlemsservice senast den 7/1 2010 för att
räknas i tävlingen. För månadsetapperna gäller 3/11, 3/12 och 7/1.
R &'',5#5 75ȁȅ5
år och äldre räknas i tävlingen.
R35'&'',50ä,05/(,5
centrala kampanjer under perioden räknas inte in i tävlingen.
Om ni har frågor, om kampanjen kontakta IOGT-NTO:s
värvningsansvariga Margareta
,(.65.&95ǿȆǿȀ7Ȉǿ5ȇȃ5ȅǿ5&&,5
via mejl margareta.brandt@iogt.se.

Värva nya medlemmar och få möjlighet att gå på julkonsert med Peter Jöback

Anmäl ditt lag till

NU FÅR du som medlem ännu
en gång chansen att värva och
vinna, denna gång en härlig
weekend i Göteborg med Peter
Jöbacks julkonsert! Tävlingen
är enkel – alla kan delta och alla
har lika stor chans att vinna.
Tävlingsperioden är 1 oktober
–15 november 2009 och alla som
under den perioden värvar minst
två medlemmar till IOGT-NTO
deltar i utlottningen. Tre personer vinner vardera en weekend
för två i Göteborg 11-12/12 -09.
Resa, hotell, middag och julkonsert med Peter Jöback ingår.
REGLER
R35'&'',5#5 75
26 år eller äldre räknas.
Rä,0,.&)(!,(5#5),#!#(&5-%5
vara hos Medlemsservice senast
17/11.
R5.,50#((,(5'&-5*,sonligen direkt efter tävlingens
avgörande. Om du har frågor
om tävlingen, kontakta IOGTNTO:s värvningsansvariga
,!,.5,(.65.&5ǿȆǿȀ7Ȉǿ5
84 60 eller via mejl margareta.
brandt@iogt.se.

DEN 12 NOVEMBER kl 20.00
till 21.00 håller IOGT-NTO, UNF
och NSF den årligt återkommande frågetävlingen Pumpen.
Under en intensiv timme tävlar
tusentals deltagare i olika lag
runt om i Sverige. I tävlingen är
nästan allt tillåtet för att hitta
de rätta svaren… uppslagsverk,
miniräknare, telefoner, webben
och vänner är till stor hjälp för
att underlätta arbetet. Anmäl
ditt lag på iogt.se/pumpen
senast den 19 oktober.

Pumpen
senast 19 oktober

Efterlysning!
VÅRA STYRELSER på förenings-, avdelnings- och
distriktsnivå är viktiga för våra
organisationers utveckling.
Vi inbjuder därför dig som
är valberedare till en dag för
utbildning, strategisamtal, idéoch erfarenhetsutbyte lördagen
7/11 i Umeå. Sista anmälningsdag för kursen och för kursen
är den 15/10. Läs mer och anmäl
dig på iogt.se/utbildningar.
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Din förening kan tjäna
pengar på Miljonlotter
NU ÄR det kanske dags för din

förening att börja sälja Miljonlotter. Genom att använda ert
breda kontaktnät, kan ni snabbt
öka försäljningen och samtidigt
sprida budskapet om det goda
ändamålet. Föreningen kan sälja
Miljonlotter via ”hand-till-hand”
och prenumeration. För lotter

som säljs ”hand-till-hand” är
provisionen 15 kronor per lott och
för prenumerationer är provisionen 25 kronor per försändelse
(avser 5 lotter).
Det är lätt att komma igång.
Registrera er förening och beställ
lotter på www.miljonlotteriet.se/
forening.

Nu behöver vi agera mot gårdsförsäljningen av alkohol!
UNDER HÖSTEN har krafter rests

för att gårdsförsäljning av alkohol borde tillåtas i Sverige.
Mot detta behöver vi agera! Ni
kan göra det på följande två sätt:
1) BESVARA alla debattartiklar
och insändare i frågan. Tips och
hjälp kan ni få av förbundets
pressekreterare David Rutström,
david.rutstrom@iogt.se eller
0733-726215.
2) KONTAKTA era lokala
riksdagsledamöter i frågan och
förklara argumenten mot.
De främsta argumenten mot
gårdsförsäljning är:
R5.5ŀ((-5#(!.5-)'5.3,5*å5..5
turismen skulle öka specifikt om
gårdar får sälja vin.

R5#(&(5",50#--,&#!(5
gårdsförsäljning idag, men
EU-kommissionen har ännu
inte fastställt om det är förenligt med monopolet eller ej.
Dessutom vet vi inte hur EGdomstolen skulle döma.
R5&5 )&%"ä&-),!/'(..5
är i farozonen. Nu talas det av
förespråkarna som att detta
skulle ge jobb och stärka ekonomin. Var försvann folkhälsopolitiken? Om det ger jobb
så borde ju även livsmedelshandeln få sälja vin. Då är det
ännu enklare för turister. Men
vi har en alkoholpolitik som
bygger på solidaritet.

Endagsutbildningarna Aktuell alkoholpolitik
och opinionsbildning samt Preventionskunskap
UTBILDNINGSDAGEN innehål-

ler ett gemensamt pass med
utgångspunkt från IOGTNTO: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-gården,
Klara Södra kyrkogata 20 i
Stockholm

7 november, Wendelsbergs
folkhögskola i Mölnlycke
14 november, IOGT-NTOgården, Vattentorget i Växjö
/,-(-0,#!5ä,5)5Č!-..65
08-672 60 47, bo.hogstedt@
#)!.8-5)"5&(5,!%0#-.65
08-672 60 18, helena.bergkvist@iogt.se Anmälan senast
två veckor före respektive
utbildningsdag på www.iogt.se/
utbildningar.

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 IOGTNTO Direkt, 08-672 60 05 eller info@iogt.se.

Ljusmanifestation till minne av narkotikans offer
ÅRETS LJUSMANIFESTATION för att minnas narkotikans offer genom-

förs torsdagen den 29 oktober kl 17.00. Vill er förening också delta
vänder ni er till Olle Andersson på olle.andersson@iogt.se, 0733838328. 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.

Stoppa langningen vid Halloween
På www.iogt.se/antilangning finner du flygblad att ladda ner samt
fakta och argument.

accent
I RÖRELSE

Upstairs i Hagfors stängs
STOPP IOGT-NTOs populära ungdomscafé Upstairs i Hagfors har tvingats
stänga. Trots många försök att beveka kommunens barn- och bildningsnämnd sa nämnden nej till det begärda verksamhetsbidraget på 100 000
kronor.
Caféet har drivits sedan 2005. I ett reportage i Accent för några år sedan
berättade ungdomar om hur mycket det betyder på en ort där det inte finns
något annat att göra på fritiden.

Ur Accent 2/2006.
FOTO: OLLE PERSSON

Bengt Göransson fick ta emot stipendiet på 10 000 kronor av Kjell
E Johansons hustru Margaretha
Lööf-Johanson och hans styvdotter, EU-parlamentarikern Anna
Hedh.
FOTO: ANDERS MARELL

Bengt Göransson
årets Kjell E
Johanson-stipendiat
GRATTIS !"#$%&'(#))&*&+,-./0
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Första styrelsen i nystartade Juba. Främre raden från vänster Dag Endal, Jörn Rö Husby, Eivind
Jahren, Arne Lindelien, bakre raden Elisabeth Fjörtoft, Annlaug Fludal, Marit Barene och Kristine
Cseresnyes. (På bilden saknas Rolf Myhre Gregersen).
FOTO: ROY HAGEN

NY ORGANISATION FÖR BARN I NORGE
NYFÖDD Juba är en ny barnorganisation som bildats inom den norska nykterhetsrörelsen. Det är
IOGT Junior och DNTBs barnförbund (Det Norske
Totalavholdsselskap) som har gått ihop och bildat
den nya organisationen. Jubas första ordförande är
Dag Endal.
Juba är enligt stadgarna ”en frivillig junior- och
barnorganisation som arbetar för att minska alkohol- och narkotikabruket i samhället, för att utbilda
barn till demokratiskt deltagande och för att bidra

Norsk nykterhetsrörelse jubilerar

till en rättvisare fördelning av världens tillgångar”.
Från och med nyår tar Juba över medlemmar och
verksamhet från de båda tidigare organisationerna.
På det nya kansliet i Trondheim finns tre anställda. Tillsammans med den nyvalda styrelsen ska de
få igång lokalavdelningar i så många kommuner
som möjligt.
Avdelningarna ska vara trygga mötesplatser
som ger barnen möjlighet till upplevelser, personlig
utveckling och ansvar.
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TIPS OCH SYNPUNKTER Eva Åhlström tel: 08-672 60 51 e-post:eva.ahlstrom@iogt.se

Sigrid Lundmark, en av eldsjälarna bakom caféet är ledsen och besviken:
– Vi blir tillfrågade av socialen och av behandlingshem, som vill att vi
ska ta hand om ungdomar. Men det är tydligen inte värt något.
Men enligt barn- och bildningsnämnden Anita Frideberg (S) finns inga
pengar till verksamhetsbidrag, och hon ser inga möjligheter att prioritera
en förening framför andra.
Folkpartiet och Centerpartiet gick emot övriga partier i nämnden och
ville ge Upstairs bidrag.

Butiker med koll i Katrineholm
KÖPKOLL !"#$%&'()*$*+)#'$(&,-./*01'*2&'3/*)4*5(67-8
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Ny filmklubb
i Malung

Ett 70-tal deltagare i olika åldrar lekte, tävlade och lärde nytt på ett allåldersläger som IOGT-NTOrörelsen arrangerade i Österjörn, Västerbotten, på sensommaren.
FOTO: WILLY PETTERSSON
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Författarafton
I Gamla Linköping
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PERSONNYTT

Pris till Benny Haag
BENNY HAAG, skådespelare
och författare, har tilldelats ett
hederspris av Sveriges Blåbandsförbund för att han ”har gett
kampen mot alkohol ett ansikte”,
bland annat med monologen ”Inte
mer än fullt, tack” och debattbo-

ken ”Makt, mod och motstånd”.

Ny på Brysselkontoret
JOHANNES HJALMARSSON från
Motala är ny politisk assistent i
Bryssel för IOGT-NTO, UNF och
NBV. Han ska under hösten arbeta
med kontakter och lobbyverksam-

het på Europanivå. Johannes har
varit nykterist hela livet och är
engagerad i UNF sedan mitten av
90-talet.

Ny VD för Eldsjäl
BENGT PERSSON är ny VD för
fondbolaget Eldsjäl Fond. Han

har erfarenhet från flera finansbolag och arbetade senast för
GMs finansbolag, där han var VD
för verksamheten i Sverige och
Danmark.
Innan dess har han bland annat
arbetat i London på Europakontoret för Fords finansbolag.
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Föreningsliv från s
Från den sydligaste IOGT-föreningen i Trelleborg till den allra
nordligaste i Kiruna är det drygt 178
mil. Olika klimat och olika förutsättningar präglar de båda föreningarna. I syd står motion och uteliv på
schemat. I norr håller man möten
inomhus.
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Smörgåstårtan hos Kiruna Vapen hör till mötets höjdpunkter.

»Många tycker att vi gör bra
saker och är gärna med på
aktiviteter.«
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TRELLEBORG

FAKTA SKÅNE LÄN
INVÅNARE: 1,2 miljoner
TRELLEBORG; 48 000
HEMLÖSA i Skåne; 2 403 personer
MISSBRUKARE (alkohol och/eller andra droger) i Skåne; cirka 6000
MEDLEMMAR i Skåne distrikt; 4 019
Skåne är det distrikt som fått flest medlemmar i hela landet, under det
första halvåret i år 204 personer.
Trelleborg har ytterligare två föreningar; Karl XII samt Hemmets Lycka.
Alkoholkonsumtionen i Skåne är en av den högsta i landet, jämte
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Stockholm. Via Skåne sker en omfattande illegal införsel av narkotikadopning- alkohol- och tobaksvaror. Insmuggling av narkotika sker via
färjelinjer i Skåne och i trafiken via Öresundsbron och privatinförseln av
alkohol är mycket stor – och denna följs av en otillåten vidareförsäljning.
Den ökade tillgängligheten har betydelse för personer i riskzonen och
tunga missbrukare intensifierar ofta sin drogkonsumtion i Skåne.
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FRÅN NORR TILL SÖDER

n söder till norr
KIRUNA

I det här vackra huset
håller föreningen Sydkusten i Trelleborg till.
FOTON: MARIA ZAITZEWSKY
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FRÅN SÖDER TILL NORR

64," <%,+'*" 75+),'" $5&&"

FAKTA NORRBOTTENS LÄN
INVÅNARE: 250 000
KIRUNA kommun: 23 000
HEMLÖSA i Norrbotten; 224
MISSBRUKARE (alkohol och/eller andra droger) i Norrbotten; cirka 1500
MEDLEMMAR i Norrbottens distrikt; 1 861
I Kiruna kommun ligger missbruket ganska konstant, även om man kan
se en viss ökning av den ej narkotikaklassade drogen spice, som har
ungefär samma effekt som hasch. Insatser görs främst för ungdomar i
årskurs åtta, där man försöker fånga upp elever som mår dåligt eller har
sociala problem. Missbruket i Kiruna kommun är mindre synligt än på

större orter, då de flesta som missbrukar stänger in sig hemma. Stigmatiseringen blir större ju mindre staden är. Men för dem som dricker
alkohol öppet på gator och torg går polisen och in och häller ut spriten.
Det är en riktad insats för att stävja misshandel och skadegörelse i stadens centrum. Insatserna har god effekt, enligt polisen. Alkoholmissbruk
är vanligare än drogmissbruk, då de flesta med ett tungt missbruk väljer
att flytta till större städer där tillgången på droger är större. Hembränd
sprit dricks, men merparten av alkoholen inköps på Systemet.
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Bengt Jernelöf (stående), ordförande i Kiruna vapen, håller i ruljansen under det månatliga föreningsmötet.
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MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

Motion gör gott för både kropp och själ tycker
Tanja Bogren.

FAKTA NORR/SÖDER
NORDLIGASTE FÖRENINGEN Kiruna: Kiruna Vapen
SYDLIGASTE FÖRENINGEN Trelleborg; Sydkusten
ÖSTLIGASTE FÖRENINGEN Haparanda: Gränsbaneret
VÄSTLIGASTE FÖRENINGEN Strömstad: Strömstads väl
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ÄLDSTA FÖRENINGEN: nr 1 Klippan i Göteborg, bildades 1879
YNGSTA FÖRENINGEN: FC Vattentorget i Växjö, bildades 23 januari
2009-06-08
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Gårdssåld alkohol hotar monopol

I N T E RVJ U

GRANSKNING En av höstens hetaste frågor på den alkoholpolitiska agendan är

förslaget om försäljning av alkohol på de svenska vingårdarna. Alkoholproducenternas krav är högljudda.
Kritikerna menar att ett uppluckrat monopol ytterst sett hotar Systembolaget. Accent har tittar närmare på frågan och reder ut begreppen.
R E P O R TA G E

Wamala brinner
för folkhälsa
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I N T E RVJ U

Nyktert kraftverk drivs
av eldsjäl i Falun

Utsatt jobb för ölflickor

I RÖRELSE&&D355&3&@"%5-$1$&

REPORTAGE I Kambodja lever 4 000 kvinnor på att sälja öl till törstiga män. De är underbetalda och tvingas dricka med kunderna. Många prostituerar sig för att överleva. 500
av öllflickorna arbetar åt Carlsberg. En av dem är Vanna Mom, som låser in sin dotter i
hemmet för att inget ska hända henne medan mamma är borta till långt in på natten för
att locka män att köpa mer öl.

Välkommen till
www.accentmagasin.se
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Nya taltidningen är här
Från och med det här numret av Accent kommer taltidningen inte
som kassett utan 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. 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. Kontakta oss också om ni
skulle få problem med övergången till den nya tekniken!

Chefredaktör Eva Åhlström
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Lyckligt lottad?
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. Ett exempel på det är att du har
tillgång till lägre pris och bättre villkor på försäkringar för hem, bil, villa och fritidshus.
Nu har SalusAnsvar sänkt priset ytterligare på försäkringen för många bilmärken. Är du lyckligt
lottad kan du därför få en riktigt bra försäkring till ett riktigt lågt pris!
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

A8710007:1 0909

Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

