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8  GRANSKNING Gårdsförsäljning av alkohol målas upp av förespråkar-
na som ett trevligt inslag i landsbygdutvecklingen. Andra är oroliga för 

att gårdsförsäljningen i sin förlängning hotar att skjuta hela den svenska 
alkoholpolitiken i sank.
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Slå vakt om  
Systembolaget
4 LEDARE Gårdsförsäljning av 
vin är i förlängningen ett hot 
mot Systembolagets mono-
pol, som är en grundbult i 
den svenska alkoholpolitiken, 
och därmed ett hot mot folk-
hälsan.

Långt kvar att nå 
nollvision i trafiken
5 INSÄNDARE Varje år dör 150 
personer i trafiken på grund 
av egen eller annan ratt-
onykterhet. 150 är långt ifrån 
visionens noll. 

Förbjud reklam för 
alkohol inom EU
6 DEBATT Alkohol är inte 
vilken handelsvara som helst. 
Alkoholens skadeverkningar 
på människor är enorma. 
Förbjud därför reklam för 
alkohol i EUs alla länder. Det 
kräver IOGT-NTOs ordförande 
Anna Carlstedt tillsammans 
med fyra europeiska kolleger.

A K T U E L L T

R E P O R TAG E I  R Ö R E L S E

Expertkonferens om 
EU och alkoholen
12 AKTUELLT Beslutsfattare 
och experter träffades i Stock-
holm för att diskutera alkohol 
och hälsa. Ett av syftena var 
att hålla liv i processen som 
började med EUs alkoholstra-
tegi för tre år sedan.

Fullt hus i Falun 
gång efter gång
30 I RÖRELSE I Gamla Elverket 
i Falun är det musik- och kul-
turverksamheten som domi-
nerar. IOGT-NTOs lokaler är 
gigantiska men här lyckas 
kamratstödet med att fylla 
lokalen gång efter gång. 

20  INTERVJU Folk ska fatta sina egna beslut, men samhället ska göra de goda 
hälsomässiga valen tillgängliga för sina medborgare. Det tycker Folkhälsoinsti-

tutets nya generaldirektör Sarah Wamala.

Vill underlätta hälsosamma val

OMSLAGSBILD 

Foto:  Anita Johansson
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   FASTA AVDELNINGAR 

16 REPORTAGE 4 000 kvinnor i Kam-
bodja arbetar med att sälja öl till 
törstiga män. Arbetet är underbe-
talt och kvinnorna tvingas dricka 
med männen. Många prostituerar 
sig för att överleva. 500 av dem 
arbetar åt bryggerijätten Carlsberg.

I N T E RV J U

Tufft jobb för ölflickor



Gårdsförsäljning av vin är långtifrån så trevligt och oförargligt som föresprå-
karna vill få oss att tro. I förlängningen är det ett hot mot Systembolagets mono-
pol, som är en grundbult i den svenska alkoholpolitiken, och därmed ett hot mot 
folkhälsan.

V
isst låter det mysigt att de som 
besöker en vinodlare också ska 
kunna köpa med sig några flaskor 
av det lokalt producerade vinet? 

Inte kan väl den lilla försäljningen bidra 
till någon nämnvärd ökning av alkohol-
konsumtion och alkoholskador? Måste 
nykterhetsrörelsen vara glädjedödare och 
säga nej till gårdsförsäljning? 

Ja, det måste nykterhetsrörelsen, och 
det måste ansvariga politiker också. För 
frågan handlar inte bara om några flaskor 
vin hos små lokala odlare, den är mycket 
större än så. Gårdsförsäljning skulle bryta 
mot Systembolagets monopol som försäl-
jare av alkohol i Sverige, och då är det inte 
alls säkert att Sverige får ha kvar monopo-
let, som är ett undantag från EUs regler om 
en fri marknad.

När Sverige gick med i EU, fick vi behål-
la monopolet under förutsättning att det 
inte på något sätt skulle diskriminera 
utländska aktörer. Det kan Systembolaget 
garantera, men om vi skulle tillåta lokala 
tillverkare att sälja sitt vin, skulle det gyn-
na svenska producenter och missgynna 
andra.

Vad säger förresten att det skulle stanna 
vid småskaliga vinbönder? Om de får sälja 
direkt på tillverkningsstället, varför skulle 
inte lokala bryggerier eller whiskytill-
verkare få göra det? Det skulle väl också 
kunna bidra till att utveckla landsbygden 
och turismen, som näringsminister Maud 
Olofsson och andra förespråkare för gårds-
försäljning har som argument.

Alkohollagsutredningen, som presente-
rades i början av året, drog slutsatsen att 
försäljning av alkohol direkt från tillver-

karen inte ska tillåtas, eftersom det inte 
vore förenligt med Systembolagets mono-
polställning.

Alliansregeringen är splittrad i frågan 
och har ännu inte tagit ställning. Den 
moderate EU-parlamentarikern Christofer 
Fjellner har frågat EU-kommissionen hur 
EG-rätten ställer sig till gårdsförsäljning 
och fått ett svar som är omöjligt att tolka 
(läs mer om det längre fram i tidningen) 
men som av förespråkarna har tolkats som 
ett klartecken. 

Att vin säljs på vingårdar i de flesta 
andra EU-länder är förstås inget argument. 
De har inget Systembolag med monopol 
på alkoholförsäljningen och alltså inget 
undantag från EUs fria marknad. Men det 
har Finland, som därför är väldigt populärt 
i argumentationen för svensk gårdsförsälj-
ning.

Finland har Alko, som är en motsvarig-
het till Systembolaget, och Finland tillåter 
gårdsförsäljning av vin sedan 1995. Om 
deras tillverkare får sälja vin på sina gårdar, 
måste väl de svenska tillverkarna också få 
det?

Så enkelt är det inte. Den finska gårds-
försäljningen är ifrågasatt av EU-kommis-
sionen, som anser att utländska produkter 
missgynnas, eftersom de bara får säljas på 
Alko. Kommissionen har ännu inte lyft frå-
gan till EG-domstolen, som har avgörandet 
i sin hand, men den kan när som helst göra 

det.  Så frågan är långtifrån avgjord. 
Kan EG-domstolen konstatera att Fin-

land, eller Sverige, bryter mot monopolet, 
är risken överhängande att domstolen 
anser att förutsättningarna för de bevilja-
de undantagen har ändrats och att mono-
polet därför måste avskaffas.

Det finns en anledning till att vi har 
ett statligt monopol på försäljningen av 
alkohol, och det ska vi vara rädda om. Till 
skillnad från tillverkare och privata för-
säljningsställen har Systembolaget inget 
vinstintresse och ingen anledning att för-
söka få kunderna att köpa mer alkohol och 
därmed öka risken för skador.

Om regeringen vill värna om monopo-
let och en restriktiv svensk alkoholpolitik, 
måste den lyssna på sin Alkohollagsutred-
ning och säga bestämt nej till gårdsförsälj-
ning.   n

Ett hot mot Systembolaget

»Att vin säljs på vingårdar i 
de flesta andra EU-länder är 
förstås inget argument. «

ChEfrEdAktör Eva Åhlström
accentledare

4 ACCEnt oktobEr 2009  

Av EvA åhlStröm

FÖr ÖVrIGT aNSer aCCeNT aTT...

bryggarnas ansvar  
AlkoholrEklAm  styrelsen för sveriges 
Bryggerier har antagit ”riktlinjer för marknads-
föring av alkoholdrycker”, och vD Cecilia Giert-
ta förklarar att självreglering är bästa sättet att 
hålla efter överträdelser. Inför expertkonferen-
sen om alkohol nyligen hade organisationen en 
helsidesannons i DN med rena lögner om alko-
holkonsumtionen i sverige. självreglering?

klokt regeringsförslag
kroGtIdEr  regeringen har lagt fram ett förslag 
till ny alkohollag med förslag om kortare öppet-
tider på krogen – i Norge. Genom att förkorta 
serveringstiden vill politikerna frigöra resurser 
från polisutryckningar och nattliga sjukhusbesök 
till andra ändamål. I sverige väntar vi fortfarande 
på ett förslag till ny alkohollag. Utredningen 
presenterades för ett halvår sedan.

brist på alternativ  

UnGdomSlIv  två tjejer i 15-årsåldern sitter 
på bussen, på väg hem från skolan, och disku-
terar den kommande helgen. ”ska vi gå ut på 
stan eller ska vi stanna hemma och mysa och 
supa?” frågar den ena. Kompisens svar drun-
knar i trafikbuller när de kliver av. Jag sitter 
kvar och hoppas att hon ska kunna bidra med 
något fler – och något roligare – alternativ. 



lan. Under den obligatoriska 
nollningen blir många av dem 
utsatta för förnedrande kränk-
ningar av olika slag. 

Det kan till exempel handla 
om att supa en person full, 
tvinga av denne kläderna, 
fotografera och lägga ut 
bilderna på skolans interna 
e-postsystem, Det ordnas 
också speciella krogrundor där 
den vinner som dricker mest 
alkohol på kortast möjliga 
tid. Fenomenet gör att många 
ungdomar känner sig kränkta 
och otrygga, och i vissa fall 
leder det också till att de slutar 
skolan i förtid. 

Sveriges Blåbandsungdom 
och nätverket Våga vägra noll-
ning tycker att ingen ska bli 
utsatt för sådan behandling 
och menar att det är skolans 
vuxna i form av lärare och 
rektorer som måste agera. 

Självklart ska det även i 
framtiden finnas tillställning-
ar för de nya på skolan, men 
de måste vara väl genomtänk-
ta och samplanerade av elever 
och personal. Det ska kännas 
välkomnande, roligt och spän-
nande att börja skolan. Ingen 
ska riskera att kränkas.

NICLAS LIDSTRÖM, 

SveRIgeS BLåBANDS uNgDoM

ANToN KLePKe, 

NäTveRKeT vågA vägRA NoLLNINg

150 döda är  
långt ifrån 0
TRAFIK 16 000 rattfyllerister 
per dag dödar 150 personer 
per år. 150 personer är inte 
nära nollvisionen i ett sam-
hälle där alkoholen blir glorifi-
erad och tillgången ökar.

Alkohol och bilkörning hör 
verkligen inte ihop. Detta är 

självklart för många. Men 
efter några öl/några glas vin är 
det inte lika självklart längre.

LINDA TJäLLDÉN, uNF uMeå

Släcka brand med 
fotogen?
uNgDoM I en debattartikel i 
Västmanlands Läns Tidning 
pläderar riksdagsledamoten 
Jörgen Johansson för en ”verk-
lighetsförankrad alkoholpoli-
tik”, som skulle ”minska ung-
domsfylleriet via importerad 
alkohol”, då Systembolagets är 
mer renat – men de facto ger 
samma negativa effekter för 
individ och samhälle.

Inledningen till artikeln 
belyser klokt vikten av mins-
kat ungdomssupande. Men 
förslaget till lösning är olo-
giskt. Det är den tidiga alko-
holdebuten som spolierar sam-
hällets och många individers 
framtid. Här krävs insatser för 
upplysning, gott föredöme och 
opinion mot langning.

När det brinner i knutarna 
ska vi inte spruta fotogen på 
elden utan finna en effektiv 
strategi för att släcka. Här 
behövs ökat ansvar för fram-
tiden från både vuxna och 
ungdomar, som inser alko-
holbrukets konsekvenser för 
trygghet, våld och trafiksäker-
het. Det är den verklighetsför-
ankringen som är nyckeln till 
framgång. Vi förleds lätt av att 
det ”bara” är en ökande mino-
ritet som slås ut och att inku-
bationstiden från första glaset 
till utvecklad alkoholism är 
så lång att man kan glömma 
sambandet. Ändå drabbas vi 
alla av missbruket som är barn 
till bruket. 
 THoRe gåRMARK, väSTeRåS
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»»Det ska kännas 
välkomnande, roligt 
och spännande att 
börja skolan. Ingen 
ska behöva riskera 
att kränkas.«
 NICLAS LIDSTRÖM och 
 ANTON KLEPKE

Citatet

Islamkritik behövs
ReLIgIoN Studieförbundet 
NBV har gett ut ett studiema-
terial om ”olikfientlighet”, till 
exempel rasism, kvinnoförakt, 
homofobi, antisemitism och 
islamofobi. Genom att använ-
da den sistnämnda termen 
insinuerar man att det är för-
domsfullt att kritisera islam. 
I själva verket finns goda skäl 
att kritisera både islam och 
andra religioner. Koranen, 
liksom Bibeln, innehåller till 
exempel, vid sidan av mildare 
texter, grovt kränkande utfall 
mot oliktänkande. Fundamen-
talism och homofobi präglar 
också islams huvudfåra, med-
an de är mer marginaliserade i 
kristendom.

Extrem islam, islamism, är 
dessutom en totalitär politisk 
ideologi, som även förtrycker 
toleranta muslimer. En rad 
islamstater har krävt – och fått 
stöd av en FN-resolution! – att 
”förtal” av religion ska kunna 
kriminaliseras. Det är ett all-
varligt hot mot både yttrande-
friheten och demokratin, som 
en demokratisk folkrörelse 
som nykterhetsrörelsen har 
anledning att uppmärksamma.

Vad NBV bör fördöma är 
därför inte ”islamofobi” utan 
muslimfientlighet.

LARS ToRSTeNSSoN

våga vägra nollning

STuDeNT Nu i höst har många 
nyblivna studenter påbörjat 
sina studier vid högskolor 
och universitet. I dessa eko-
nomiskt kärva tider väljer 
rekordmånga unga människor 
att plugga. För ett tag sedan 
var det också dags för elever på 
grundskolor och grundskolor 
runt om i landet att börja sko-

Åk till Köpenhamn!
KLIMAT Den 7-18 december i år ska alla världens 
ledande politiker samlas i Danmarks huvudstad 
Köpenhamn för att diskutera fram ett nytt klimat-
avtal efter Kyotoprotokollet. Med alla larmrap-
porter om klimathotet så måste varenda kotte 
som värnar om en hållbar planet åka dit för 
att pressa makthavarna till ett bra avtal. Det ska 
vara ett avtal som både kraftigt minskar utsläppen 
och fördelar bördan rättvist mellan fattiga och rika 
länder. Mötet är vår sista chans innan klimatförändring-
arna rusar iväg. Det är nu eller aldrig. Innan det är försent. För våra barns 
och barnbarns skull. RoBeRT ZACKRISSoN, väNeRSBoRg
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Förbjud alkoholreklam i EU

Det går inte längre att blunda för alkoholens enorma skadeverkningar 
på människor. alkoholen är ingen vanlig handelsvara. Förbjud alkohol-
reklam i eUs alla länder, kräver IoGt-ntos ordförande anna carlstedt 
tillsammans med fyra europeiska kolleger.

A
lkoholreklam visar en bild av 
människor som gör trevliga 
saker tillsammans, med alko-
hol. Det är lyckliga människor 

som tycks njuta av alkohol utan några som 
helst negativa konsekvenser. I alkoholre-
klamens falska bild av verkligheten döljs 
allt negativt som alkoholen leder till.

Faktum är att:
• Över 23 miljoner EU-medborgare är 

beroende av alkohol.
• Mer än 195 000 EU-medborgare dör 

varje år på grund av alkohol.
• Drygt sju miljoner barn i EU lever i 

miljöer där alkohol missbrukas.
Siffrorna talar sitt tydliga språk: 

alkoholen skördar många offer i Europa. 
Det går inte längre att blunda för 
alkoholens enorma skadeverkningar på 
människor. 

Ett vanligt argument i debatten om 
alkoholreklam har länge varit att den inte 
ökar drickandet utan enbart syftar till 
att höja ett märkes marknadsandel. Ny 
forskning visar dock att reklamen ökar 
ungas drickande och bidrar till att fler 
börjar dricka.

Tolv av tretton granskade studier 
visar att alkoholreklam påverkar 
ungdomars alkoholdebut och får 
de ungdomar som redan dricker 

att öka sin konsumtion. Studierna visar 
också att det finns ett direkt samband 
mellan hur mycket reklam ungdomarna 
utsätts för och hur mycket de ökat sin 
konsumtion.

I en rapport framtagen för Europeiska 

kommissionen konstateras också att 
den självsanering som alkoholindustrin 
förespråkar inte visar på särskilt 
goda resultat. Strikta regleringar är 
effektivare. Det är egentligen självklart. 
Alkoholindustrin vill tjäna pengar på sina 
produkter, inte begränsa dem.

Det finns inget förbud mot 
alkoholreklam i EG-rätten. Tevereklam för 
alkohol ska dock uppfylla vissa kriterier. 
Den får till exempel inte riktas till eller 
skildra minderåriga. Alkoholreklam 
i teve får inte heller ge intryck av att 
alkoholkonsumtion leder till social eller 
sexuell framgång. Problemet är dock att 
det är just det den gör.

Alkoholreklam i etermedier är 
komplicerad att komma åt för ett enskilt 
land. Till exempel är alkoholreklam i 
etermedier i Sverige förbjuden, men 
spritreklam i svensk teve som sänds 
via andra länder kringgår reglerna. Det 
är viktigt att EU-ländernas regeringar 
tillsammans verkar för att förbjuda 
alkoholindustrin att sända reklam för 
sina produkter.

I en undersökning som Eurobarometer 

gjorde förra året framkommer att 87 
procent av de tillfrågade är för ett förbud 
mot alkoholreklam som riktar sig till 
ungdomar.

”Det bör vara samma regler för 
alkoholreklam som för tobaksreklam”, 
säger 80 procent av de intervjuade i 
en undersökning som Systembolagets 
dotterbolag IQ lät Novus Opinion göra 
i våras, bland 1 000 svenskar i åldrarna 
16 år och äldre. I samma undersökning 
uttalar en tydlig majoritet att de anser att 
ungdomar påverkas av alkoholreklam.

Detta visar med all önskvärd tydlighet 
att det finns ett stort folkligt stöd mot 
alkoholreklam.

Totalförbud mot alkoholreklam 
är det bästa sättet för att minska 
supandet bland unga, det visar 
också en studie som publicerats i 

vetenskapliga tidskriften The Lancet.
Alkoholens skadeverkningar måste 

hejdas. Ska det gå måste alkoholreklamen 
förbjudas i EUs alla länder. Som 
ordförandeland i EU kan Sveriges regering 
nu aktivt arbeta för att det blir verklighet.

anna carlsteDt, Sverige, FörbundSordFörande 

För iogT-nTo

MIchel craplet, FrankrIke, PSychiaTriST, Senior 

Medical adviSer, PreSidenT For eurocare

ennIo palMesIno, iTalien, PreSidenT For eMna, 

euroPean MuTual helP neTwork For alcohol 

relaTed ProbleMS

WIM van Dalen, neDerlänDerna, direcTor, STaP, 

FoundaTion alcoholPrevenTive

alIcIa roDríGUez-Martos, SPanien, PSychiaTriST, 

exPerT in alcohol and oTher drug dePendencieS

»ett vanligt argument i 
debatten om alkoholreklam 
har länge varit att den inte 
ökar drickandet utan enbart 
syftar till att höja ett märkes 
marknadsandel.«

respons Jag har läst och läst den 
ledare i kalmar läns Tidning som 
återges i accent nr 7 och försökt 
hitta det mönster som ledarskri-
benten anser att vi nykterister ska 
leva efter.

i rubriken står det: ”nykterister 
i egen värld”.  i en annan mening: 
”hur mycket av ungdomsfylleriet är 

framsprunget som provokation mot 
något, mot äldres besserwisseri, 
som en form av auktoritetstrots?”

vad menar ledarskribenten 
egentligen? nykterister får tydligen 
inte leva i sin egen värld. inte heller 
får nykterister gå ut bland ungdo-
mar, för då blir ungdomarna provo-
cerade och börjar supa av rent trots. 

Ska nykteristerna 
supa sig fulla för 
att inte provocera 
ungdomarna? blir 
ungdomarna nyktra 
då? 

Men då är ju 
ungdomarna nyktra och provocerar 
nykteristerna som börjat supa för 

att inte… Ja, inte blir 
man klokare av att 
läsa kalmar läns 
Tidning precis. bara 
en liten undring till: 
vad dricker de på 
kalmar läns Tid-

nings redaktion egentligen?
InGrID alMÉn

  debatt

Vem provocerar vem?

ungdomarna nyktra och provocerar 

att inte… Ja, inte blir 
man klokare av att 
läsa 
Tidning precis. 
en liten undring till: 
v
k

nings redaktion egentligen?

accentdebatt
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Nykterister i egen värld

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.

Å
rets stipendium till nykter-
hetskämpen Kjell E Johan-
sons minne utdelades under 
mycket värdiga former i 

veckan i IOGT-NTOs lokaler på Strömga-
tan i Kalmar. Det sades många tänkvärda 
ord om kampen mot alkohol och droger. 
Stipendiaten, förre ministern (S) Bengt 
Göransson var dock lagom försiktig när 
det gällde att visa optimism inför män-
niskans utveckling mot en sundare och 
drogfriare livsföring.

Talarna före honom hade varit 
mer optimistiska och berättat om de 
framsteg och framgångar man tyckt 
sig kunna notera på ungdomsfylleriets 
och drogmissbrukets område genom 
de insatser som gjorts inte minst på 
kommunalt håll både i länet och i landet. 
Gemensamt för alla talare var att de 
framhöll det goda exemplets betydelse. 
Framför allt föräldrarna har en plikt 
att fungera som sådana förebilder. Det 
hade de gjort förr, framhölls det. En 
sanning man kanske kan ställa sig något 
tvivlande inför.

Det bjöds på ”Godtemplaredricka”, 
alkoholfri cider, det framfördes 
idel goda intentioner och fram-

gångsförhoppningar.
Desto mer tragiskt kändes det 

då att endast någon dag senare 
slå upp Kalmartidningarna och se 
förstasidesnyheten ”Unga höll fylleslag 
med smuggelsprit” respektive ”Slagsmål 
och fylla på fest i Stadsparken”. Ansvarig 
politiker i Kalmars socialnämnd blir 
ledsen och upprörd att något sådant kan 

inträffa ”när vi har satsat så mycket i 
Kalmar mot droger”.

Det finns bara en slutsats: Man har 
satsat otillräckligt eller helt fel. Och är 
det inte lite grand också så att alltför 
många nykterhetskämpar levt i sin egen 
värld, varit goda förebilder inom sin 
egen nyktra krets?

Det är väl att det finns ”föräldrar på 
stan”, att det finns vuxna som är aktiva 
där det verkligen händer. Vi minns 
nattvandrarna i Blomstermåla och 
på andra ställen, där oroliga och/eller 
ansvarskännande föräldrar satsat kraft 
på att vara ett stöd för de ungdomar som 
behöver det, och då inte bara för de egna 
barnen.

Hur mycket av ungdomsfylle-
riet är framsprunget som pro-
vokation mot något, mot äld-
res besserwisseri, som en form 

av auktoritetstrots? Säkert en hel del.
Vi betvivlar inte den goda viljan 

i rörelsernas kamp mot drogerna, 
men utan att hela samhället görs mer 
ungdomsinkluderande är mycket kamp 
förgäves.

 KaLmar LÄns tIDnInG (LeDare)

»Hur mycket av ungdoms-
fylleriet är framsprunget 
som provokation mot nå-
got, mot äldres besserwis-
seri, som en form av aukto-
ritetstrots?«

accent

KyrKan Är det en försenad 
tonårsrevolt, när medlem-
mar 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 feno-
men verkar nu dyka upp på 
annat håll och i en annan 
ålderskategori . Det är män 

och kvinnor i Missionskyr-
kan, Pingströrelsen och 
andra kristna samfund som 
just fyllt 50 och som plöts-
ligt börjar dricka alkohol.

Själv är jag 27 år och 
uppväxt inom Missions-
kyrkan. 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 Pingstförsam-
ling vittnar om samma sak. 
Hennes föräldrar är snart 
de enda nyktra i sin bekant-
skapskrets 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 spän-
nande ”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 ungdo-
mar 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 nyfi-
ken på att höra argumenten 
för denna förändring och för 
att dessa så välbehövliga 
platser håller på att försvin-
na. Vi som andra är förebil-
der, men hur motiverar man 
för ungdomar att man börjar 
dricka som 50-åring?

sUsanna ceDerQUIst,

OrDf I IOGt stHLm

  debatt

Börja dricka vid 50 en försenad tonårsrevolt?

ur accenT nr 7/2009
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Årets julfirande är inställt.

Vinterträff 

2–6 Januari 2010

Fira trettonhelgen på Saxenborg i trevlig 
samvaro och med aktiviteter efter årstiden.

I priset ingår helpension från lördag  
middag till onsdag lunch.

3 260:- i dubbelrum, 3 580:- i enkelrum.
Boende på Ljusgården: 2 780:- i dubbelrum,  

3 100:- i enkelrum.

Nätverket för  
partipolitiskt aktiva
söker fler deltagare
Är du partipolitiskt aktiv på kommun-, landstings- eller 
riksnivå och tycker att alkohol- och narkotikafrågor 
behöver få mer utrymme i de politiska församlingarna, 
då ska du vara med i vårt nätverk. För medlemmar 
finns nu IOGT-NTO:s nätverk för partipolitiskt aktiva 
som ett mötesrum på Internet. 

Spännande åsiktsbrytningar, nya förslag till lösningar 
av problem, gemensamma initiativ i form av motioner 
eller aktioner – allt finns det plats för, endast fantasin 
sätter gränser.

Vill du vara med? Logga in på www.sobernet.nu och 
anmäl dig. Om du inte har en Sobernet-adress, skicka 
ett mail till bo.hogstedt@iogt.se

Välkommen!

accent

SverigeS StörSta tidning om droger och nykterhet
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Accent söker reporter
Accent söker en reporter på heltid med inriktning på 
nyheter och reportage inom tidningens kärnområden 
– sociala frågor med tonvikt på alkohol och andra 
droger, demokrati och folkrörelser.

Du bör ha journalistisk utbildning och erfarenhet av 
journalistiskt arbete. Du bör också ha god kännedom 
om alkoholpolitik och om folkrörelsefrågor. 

Det är en merit om du har erfarenhet av 
webbpublicering.

Accent är IOGT-NTOs tidning, och du ska vara medlem 
eller beredd att bli det. Redaktionen finns i IOGT-NTOs 
hus på Stora Essingen i Stockholm. 

Din ansökan med meritförteckning vill vi ha senast 
den 16 november. Skicka den till  
pierre.andersson@iogt.se eller på adressen Accent, 
Box 12825, 112 97 Stockholm.

Frågor om tjänsten besvaras av tillträdande 
chefredaktör Pierre Andersson på telefon 08-672 60 54 
eller via mejl pierre.andersson@iogt.se.

Häng med i nyhetsflödet! Följ Accent på webben:
www.accentmagasin.se



Gårdsförsäljning. Ett trev-
ligt inslag i landsbygdsut-
vecklingen eller ett hot mot 
hela den svenska alkohol-
politiken? Accent reder ut 
begreppen.

TexT: Pierre Andersson

n  i sVeriGe finns knappt 20 tillverkare 
av vin. Flertalet är bönder som har sadlat 
om eller utvidgat verksamheten. I dag kan 
de sälja sina produkter direkt till restau-
ranger och via Systembolaget men vin-
tillverkarna är inte nöjda med detta. Man 
vill kunna sälja sina produkter direkt till 
konsumenterna.

Ett av uppdragen till den utredning av 
alkohollagen som presenterades tidigare 
i år var just att titta på frågan om gårds-
försäljning. Utredningen är tydlig i sina 
slutsatser: Försäljning av alkohol direkt 
från tillverkaren bör inte tillåtas,  det vore 
inte ”förenligt med Systembolagets mono-
polställning”. 

Här närmar vi oss den centrala frågan. 
Kan man ha ett monopol för försäljning av 
alkohol samtidigt som man tillåter att till-
verkarna får sälja alkohol direkt till kon-
sumenterna? Det är också här den stora 
förvirringen uppstår – svaren på den här 
frågan varierar kraftigt beroende på vem 
man lyssnar på.

Ett av de vanligaste argumenten från 
dem som vill tillåta gårdsförsäljning base-
ras på ett yttrande från EU-kommissionen. 
Christofer Fjellner, EU-parlamentariker 
för Moderaterna, ställde en fråga till kom-
missionen om vad EG-rätten egentligen 
säger om det här.

Svaret från EU-kommissionären Neelie 
Kroes kom i slutet av mars 2009 och ser 
ut så här:

”Om lokala alkoholproducenter till-
läts sälja alkoholdrycker direkt till kon-
sumenter skulle det utgöra ett undantag 
från den ensamrätt som svensk lag för 
närvarande tillerkänner Systembolaget.

när deT Gäller fråGAn om ett sådant undan-
tag skulle innebära en överträdelse av 
gemenskapsrätten, fastställde EG-domsto-
len i mål C-189/95 att artikel 31 i fördraget 
inte fordrar att statliga handelsmonopol 
avskaffas, utan i stället ”föreskriver att 
monopolen skall anpassas på ett sådant 

sätt att ingen diskriminering med avse-
ende på anskaffnings- och saluföringsvill-
kor föreligger mellan medlemsstaternas 
medborgare”. Undantaget i fråga skulle 
därför kunna falla inom ramen för arti-
kel 31.  Denna ståndpunkt påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelserna om fri 
rörlighet för varor och tjänster i artiklar-
na 28 och 49 i fördraget.”

Blev du klokare? Troligen inte. Accent 
har pratat med experter, EU-parlamenta-

accentgranskning toni holgersson
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Systemhotet – därför kan gårdsförsäljning hota monopolet

kim rosenkvist arbetar bland vinrankorna på lauri Pappinens gård på södra Gotland.

»Det går inte att utesluta att 
omfattningen av gårdsför-
säljning blir så stor att det 
folkhälsoargument som det 
svenska monopolet vilar på 
urholkas. «



riker och jurister. Alla är de överens om 
att svaret från Neelie Kroes är ett icke-svar. 
Det går helt enkelt inte att dra några tyd-
liga slutsatser av det hon skriver. 

Tack vare effektivt arbete från Fjellner 
blev dock den mediala vinkeln tydlig. Den 
27 mars kablade TT ut nyheten ”Gårdsför-
säljning av vin OK för EU”. 

När Accent ringer upp Christofer Fjell-
ner så här några månader efteråt låter han 
inte längre lika tvärsäker. Han tycker dock 

fortfarande att man kan tolka kommissio-
nens svar som ett ja till gårdsförsäljning, 
om än med vissa förbehåll. 

– Jag ställde frågan eftersom jag tycker 
att alkohollagsutredningens slutsats var 
usel. Där hävdar utredaren att gårdsför-
säljning inte skulle vara förenligt med 
EG-rätten och så är det inte. Det skulle 
visst vara möjligt att ha ett undantag från 
monopolet, under förutsättning att man 
respekterar artikel 28 i fördraget.

Artikel 28 i EU-fördragen handlar om 
att man inte får diskriminera utländska 
produkter. Vi återkommer till detta ned-
an.

eGon frid, riksdAGsmAn från Vänsterpartiet, 
ville precis som Christofer Fjellner ha klar-
het i rättsläget i frågan om gårdsförsälj-
ning och gav Riksdagens Utredningstjänst 
i uppdrag att titta närmare på saken. I slu-
tet av september kom svaret. I ett femton 
sidor långt PM går utredningstjänstens 
EU-expert igenom rättsläget. 

En av slutsatserna från utredningstjäns-
ten är att kommissionens svar till Christo-
fer Fjellner  ”inte synes vara uttömman-
de”. Inte ens riksdagens EU-expert kan dra 
några säkra slutsatser av det. 

I övrigt består utredningen till stora 
delar av ”å ena sidan” och ”å andra sidan”. 
Inte heller här är det enkelt att få några 
tydliga svar. Å ena sidan kommer utre-
daren fram till att Sverige troligen skulle 
kunna införa ett undantag från monopo-
lets ensamrätt att sälja alkohol. Å andra 
sidan blir slutsatsen också att gårdsför-
säljning och det undantag från monopolet 
som det skulle innebära, i längden skulle 
kunna hota Systembolaget ändå:

”Det går inte att utesluta att omfatt-
ningen av gårdsförsäljning blir så stor att 
det folkhälsoargument som det svenska 
monopolet vilar på, i vart fall på lång sikt, 
urholkas så pass mycket att monopolets 
existensberättigande kan komma att ifrå-
gasättas.”

Riksdagens utredningstjänst konsta-
terar också att det är EG-domstolen och 
ingen annan som i slutändan avgör om 
gårdsförsäljning i Sverige är förenligt med 
EG-rätten eller inte. 

Egon Frid själv tycker att utrednings-
tjänstens svar tydligt talar för att man inte 
ska tillåta gårdsförsäljning.

– Gårdsförsäljning skulle innebära ett 
undantag från Systembolagets monopol 
och ett sådant undantag skulle göra det 
möjligt för alla som vill få bort monopolet 
att pröva detta i EG-domstolen. Och när 
domstolen ser att vi redan gjort avsteg 
från den restriktiva linjen ökar risken för 
att de dömer mot monopolet. Att lagstifta 
om gårdsförsäljning vore att skjuta oss 
själva i foten.

den borGerliGA reGerinGen är splittrad i frå-
gan om gårdsförsäljning. Moderaterna är 
för medan Kristdemokraterna och Folk-
partiet säger nej. Centerpartiet har intagit 
en slags mellanposition.
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Systemhotet – därför kan gårdsförsäljning hota monopolet

kim rosenkvist arbetar bland vinrankorna på lauri Pappinens gård på södra Gotland.

kenneth Johansson (c)

»Jag har 
svårt att se 
att det skulle 
leda till mer 
fylleri. « 

christofer fjellner (m)

egon frid (V)

Anna Hedh (s)

»Det skulle 
vara möjligt 
att ha ett 
undantag från 
monopolet. « 

»Att tillåta 
gårdsförsälj-
ning vore att 
skjuta oss 
själva i foten. « 

»Risken är att 
det faktiskt 
slår ut Sys-
tembolaget  
i längden. « 
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”Vi behöver inte fler ställen att köpa alkohol”
ioGT-nTo har engagerat sig kraft-
fullt när det gäller gårdsförsäljning 
av alkohol. Accent bad förbunds-
ordförande Anna carlstedt förklara 
varför.

ioGT-nTo jobbar 
mycket med frå-
gan om gårdsför-
säljning just nu. 
Varför är det här 
så viktigt?
– Det här är en 
viktig fråga på flera 
plan. För det första 
kan man ju säga att 
gårdsförsäljning 
skulle innebära 

ännu fler ställen att köpa alkohol på och det är 
inte vad sverige behöver. Vi behöver snarare fler 
alkoholfria zoner.

– Den andra viktiga delen är att gårdsförsälj-
ning faktiskt innebär ett hot mot systembolaget. 

när eU sade att det var okej för sverige att ha 
kvar monopolet för alkohol var vi tvungna att 
visa att vi inte på något sätt skulle diskriminera 
utländska aktörer. Det har man löst genom att 
systembolaget faktiskt tar hem allt folk vill ha. 
om vi tillåter försäljning direkt på gårdar gör vi 
det lättare för svenska producenter. Då är risken 
stor att eU tycker att vi inte kan ha kvar monopo-
let eftersom vi diskriminerar.

– och sen det här med gårdsförsäljning… 
Maud olofsson och andra försöker framställa 
det här som något charmigt och småskaligt som 
skulle vara bra för landsbygden. Det är ju inget 
som säger att det skulle stanna vid det. Det 
handlar om att tillåta försäljning på tillverknings-
stället, varför skulle inte det kunna bli en ganska 
storskalig verksamhet?

man hör ganska ofta i debatten att sverige är 
det enda landet i europa som inte tillåter den 
här typen av försäljning. då kan det ju inte 
vara så farligt?
– Vi har en ganska unik situation i sverige med 

vårt monopol. Visst är det ganska dyrt och lite 
krångligt att köpa alkohol här, men det är ett pris 
som är väl värt att betala. och systembolaget 
har faktiskt aldrig haft ett så starkt stöd bland 
den svenska befolkningen som just nu. och då 
undrar man varför vi skulle vilja riskera det?

ett annat vanligt argument är att finland har 
både monopol och gårdsförsäljning.
– Jo, men så har de också fått tillsägelser av 
eU-kommissionen om att de inte kan göra som de 
gör. Den frågan är inte avgjord än.

Vad tycker du att ioGT-nTo-föreningar och 
medlemmar ute i landet kan göra i den här 
frågan?
– Det här är en ganska krånglig, teknisk och juri-
disk fråga, men det vi kan göra är ju att ge frågan 
ett mänskligt ansikte och ge konkreta exempel. 
Vi kan berätta för folk varför vi tycker att det är 
viktigt med systembolaget och om varför vi inte 
behöver fler ställen som säljer alkohol.

Pierre Andersson

– Vår stämma har bestämt att vi är 
positiva till att man under kontrollerade 
former tillåter gårdsförsäljning, säger 
Kenneth Johansson (C), ordförande i riks-
dagens socialutskott. Men bara under för-
utsättning att det skulle överensstämma 
med EG-rätten och inte slår undan föt-
terna på Systembolaget.

Argumenten för gårdsförsäljning, såväl 
från vinlobbyn som från Moderaterna och 
Centerpartiet handlar ofta om att utveckla 
landsbygden och om att gynna turismen. 

– Det är också en del i en satsning på 
närproducerad mat och en bra matkultur, 
säger Kenneth Johansson. Jag har svårt 
att se att gårdsförsäljning skulle innebära 
mer fylleri, men om det skulle få konse-
kvenser för monopolet är det inte värt det. 

AnnA HedH, eU-PArlAmenTAriker för Socialde-
mokraterna, vill inte att Sverige ska tillåta 
gårdsförsäljning. 

– Det låter så gulligt och mysigt med 
gårdsförsäljning men risken är ju faktiskt 

»Man ska ha klart för sig att 
det inte bara är de småska-
liga vinbönderna vi pratar om 
här, även större tillverkare 
vill ha rätt att sälja i sina 
egna butiker. «
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gÅrDsFÖrsÄlJning

fråGor ocH sVAr om GårdsförsälJninG

ioGT-nTo har samlat frågor och 
svar om gårdsförsäljning. Accent 
publicerar valda delar här. Hela 
foldern kan laddas ner på www.
iogt.se.

n  VArför PrATAs deT så mYckeT om sYs-
TembolAGeT, deT HAndlAr Väl om Gårds-
försälJninG?
Det är för att det i slutändan är samma 
fråga. Tillåter vi någon annan än System-
bolaget att sälja alkohol bryter det mot det 
monopol vi har på alkoholhaltiga drycker. 
Det kan öppna upp för vin och sprit på ICA 
och Konsum. Det finns de som tycker att 
det är bra om monopolet försvinner och 
som utnyttjar frågan om gårdsförsäljning 
för att driva igenom det.

n  är GårdsförsälJninG brA för TUris-
men ocH för en leVAnde lAndsbYGd?
Nej, det finns inga undersökningar som 
visar att gårdsförsäljning kommer att 
öka turismen, bara gissningar. En levande 
landsbygd vill säkert de flesta ha, men 
varför måste den bygga på alkoholförsälj-
ning?

n  HUr ser deT UT i fin-
lAnd?
Finland har gårdsförsälj-
ning idag, samtidigt som 
de har ett monopol. Men 
det är inte säkert att man 
kommer att få fortsätta 
med det. EU-kommissi-
onen har ifrågasatt Fin-

lands lagstiftning kring gårdsförsäljning-
en. Risken finns att det vid en prövning i 
EG-domstolen anses vara otillbörligt gyn-
nande av de lokala producenterna, och att 
det kommer att stjälpa det finska mono-
polet.

n  VAd säGer eU-kommissionen?
EU-kommissionen har gett ett luddigt svar 
som kan tolkas på flera olika sätt. Utta-
landet kan inte på något sätt tas som en 
garanti för att gårdsförsäljning inte hotar 
monopolet. I slutändan är det EG-domsto-
len och inte EU-kommissionen som avgör 
om gårdsförsäljning skulle krossa mono-
polet eller inte.

n  VAd säGer AlkoHollAGsUTredninGen?

Alkohollagsutredningen föreslår efter 
drygt ett års utredning, med bland annat 
studiebesök i Finland, regeringen att inte 
tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta 
för att man anser att det strider mot mono-
polets funktion och EG-rätten.

n  VAd TYcker sVenskA folkeT om Gårds-
försälJninG?
En majoritet av svenska folket är emot 
gårdsförsäljning av alkohol om det hotar 
monopolet. Man tror också att gårdsför-
säljning skulle innebära fler alkoholska-
dor och försämrad ålderskontroll.

n  men liTe GårdsförsälJninG är Väl 
inTe så fArliGT?
Jo, faktum är att det är det. Inte för för-
säljningen i sig utan för att det innebär 
att man inför ett vinstintresse av alkohol i 
detaljhandeln. En av anledningarna till att 
Sverige har lägre alkoholskador än resten 
av Europa är att det inte finns något inci-
tament på Systembolaget för att få män-
niskor att köpa mer alkohol än de tänkt 
sig, till exempel genom rabatter eller ”köp 
3, betala för 2”-erbjudanden.

att det slår ut Systembolaget i längden. 
Och man ska ha klart för sig att det inte 
bara är de småskaliga vinbönderna vi pra-
tar om här, även större tillverkare som 
Mackmyra Whisky vill ha rätt att sälja i 
sina egna butiker. Det oroar mig att vi nu 
har en regering som använder EU som en 
murbräcka i de här frågorna. 

Förutom frågan om EU-kommissionens 
svar förekommer ytterligare att argument 
ofta i diskussionerna: ”Finland har ju både 
alkoholmonopol och gårdsförsäljning. 
Kan de så kan vi”. Riktigt så enkelt är det 
förstås inte. 

Finland tillåter sedan 1995 gårdsförsälj-
ning av vin. Just nu finns ett femtiotal 
vintillverkare som säljer på det här sättet. 
Gårdsvinernas andel av det finska mono-
polets försäljning är dock mycket liten, 
under en promille.

Problemet i Finland är med andra ord 
knappast att gårdsförsäljning lett till ökat 
drickande. Däremot har lagen dragit på 
sig EU-kommissionens blickar. Redan 
1999 blev det här ett ärende hos EU-kom-
missionen. 

I Finland kan idag inhemska produkter 
säljas såväl via Alko (motsvarigheten till 
Systembolaget) och dels via gårdsbuti-
kerna. Utländska produkter kan däremot 
bara säljas via Alko – något som kommis-
sionen menar gör att de utländska pro-
dukterna missgynnas. 

ocH Här är Vi tillbaka vid artikel 28. Princi-

pen om fri rörlighet för varor, att det inte 
ska vara tillåtet att missgynna utländska 
produkter, är en av hörnstenarna i EU-för-
dragen. I en vägledande dom från EG-dom-
stolen slår man fast att den här principen 
ska tolkas mycket brett. Varje åtgärd som 
gör det svårare för en utländsk produkt 
att få tillgång till marknaden jämfört med 
en inhemsk är förbjuden. 

Sedan 2007 har inte någon ytterligare 
formell kommunikation skett mellan EU-
kommissionen och Finland. Riksdagens 
utredningstjänst konstaterar dock att 
ärendet inte är avslutat. Kommissionen 
har ännu inte lyft frågan till prövning i 
EG-domstolen, men enligt kommissio-
nens besked till utredningstjänsten har 
man ”varit så nära inledandet av överträ-
delseförfarande man kan komma”. 

Det finska exemplet är med andra ord 
långt från tydligt. Det kan mycket väl visa 
sig bli EG-domstolen som avgör även den 
frågan framöver.   

Vad händer nu? Ulrik Lindgren, politisk 
sakkunnig hos folkhälsominister Maria 
Larsson, berättar att frågan är ”under 
beredning”.

– Vi har utlovat en proposition om en 
ny alkohollag senast den 10 mars nästa år. 
Tanken är att den ska hinna behandlas av 
riksdagen så att den kan träda i kraft 1 juli 
2010. Om något förslag om gårdsförsälj-
ning kommer att finnas med där eller inte 
kan jag inte uttala mig om, diskussionen 
är som du vet livlig. n

systembolagets 
monopol kan vara 
oförenligt med eG-
rätten.
 Foto: AnnAKArin 
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I två dagar  i september träffades 
beslutsfattare och EUs främsta 
experter i Stockholm för att dis-
kutera alkohol och hälsa. Ett av 
syftena med expertmötet var att 
hålla liv i processen som inleddes 
med EUs alkoholstrategi för tre år 
sedan.

n KONFERENS – Vi vill se till att alkohol 
även i fortsättningen finns på EUs agenda, 
säger folkhälsominister Maria Larsson till 
Accent. Det gäller också att stärka imple-
menteringen av alkoholstrategin och då är 
det här bra. Under de här dagarna har del-
tagarna fått massor av förslag och exempel 
på hur man kan gå vidare.

Omkring 230 av deltagarna var med som 
officiella delegater från alla 27 av EUs med-
lemsländer. Nästan lika många ytterligare, 
främst representanter för frivilligorgani-
sationer och alkoholindustrin, deltog i det 
öppna programmet som löpte parallellt. 

IOGT-NTO fanns på plats under dagarna 
och arrangerade bland annat ett semi-
narium om alkoholreklam tillsammans 
med EUCAM, ett holländskt institut som 
undersöker alkoholreklamens effekter. 
Trots att seminariet delvis krockade med 
det officiella öppnandet av konferensen 
fylldes rummet till sista stolen.

– Det var verkligen över förväntan, 
säger Susanna Odin, verksamhetskonsu-
lent inom EU-frågor på IOGT-NTO. Det 
var intressant att se att så många höjdare 
från den europeiska alkoholindustrin dök 
upp, det visar att de känner sig tvungna att 
hålla koll på det vi gör.

PÅ SEMINARIET FÖREDROGS BLAND annat forsk-
ning som pekar på att självreglering när 
det gäller alkoholreklam sällan fungerar 
bra, lagstiftning är generellt betydligt 
effektivare. Forskningen visar också att 
unga människor i allra högsta grad påver-
kas av alkoholreklam. Dels gör den att 
unga börjar dricka tidigare och dels påver-
kar mängden reklam hur mycket unga 
dricker. De regler som redan finns om att 
alkoholreklam inte får rikta sig direkt till 
ungdomar är dock i praktiken verknings-
lösa.

– IOGT-NTO vill ha ett förbud mot alko-
holreklam på europanivå, det är enda 
sättet för att skydda ungdomarna, säger 

Susanna Odin. Ett sådant förbud diskute-
ras av fler och fler nu, många som arbetar 
med hälsofrågor förstår den här problema-
tiken.

Under konferensen publicerades också 
en halvtidsutvärdering av EUs alkoholstra-
tegi. Initiativet till strategin kom redan 
under Sveriges förra ordförandeskap i EU 
2001, men det dröjde ända till 2006 innan 
den antogs. Alkoholstrategin är tänkt att 
gälla fram till 2012. 

På tre år är det svårt att se några effek-
ter på konsumtionsvanor eller alkoholska-

dor, där bedömer kommissionen att det 
dröjer ytterligare ett antal år innan man 
kan se resultat. Det man kan se redan nu 
är att allt fler av EUs medlemsländer skaf-
far sig eller uppdaterar sin alkoholpolitik. 

NÄR ALKOHOLSTRATEGIN TRÄDDE I kraft hade 
bara 15 av EUs medlemsstater en nationell 
alkoholpolitik. I början av 2008 hade näs-
tan alla medlemsstater en alkoholpolitik 
på plats. Ett annat exempel är åldersgrän-
ser där fler än hälften av EUs medlems-
stater nu har en åldersgräns för inköp av 

På expertkonferensen deltog såväl regeringsrepresentanter och forskare som represen-
tanter för den ideella sektorn. Alla 27 av EUs medlemsländer var representerade.

accentAKTUELLT
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Expertkonferens om alkohol i Stockholm:

”Det gäller att hålla fråg an på agendan”

Sven-Olov Carlsson, ordförande för internationella IOGT, inledde seminariet om alkohol-
reklam. IOGT-NTO arrangerade tillsammans med holländska EUCAM.
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Maria 
Larsson

Expertkonferens om alkohol i Stockholm:

”Det gäller att hålla fråg an på agendan”
Ministern: “Brygg-
arna helt oseriösa”
Lagom till expertkonferen-
sen om alkohol i Stockholm i 
dagarna publicerade Sveriges 
Bryggerier en helsidesannons 
i Dagens Nyheter med rubriken 
“Svensk alkoholpolitik inte så 
effektiv som vi tror”. Folkhälso-
minister Maria Larsson menar 
att bryggarna ljuger.

n  BRYGGARNA  – Jag är inte förvånad 
över att se annonsen. De 
har gjort likadant varje 
gång alkoholfrågan varit 
aktuell på det här sättet, 
säger Maria Larsson.

Argumentationen i 
annonsen bygger på en 
rapport som europeiska 

bryggareföreningen beställt av Handelns 
Utredningsinstitut. Där hävdas bland 
annat att Sverige inte har en lägre alko-
holkonsumtion än övriga Europa, trots de 
höga skatterna.

– Det är trist att bryggarna inte kan 
hålla sig till fakta, säger Maria Larsson. 
De är helt oseriösa i sin argumentation, 
det de säger är inte sant.

Enligt EU-studien ”Alcohol in Europe” 
är det bara i Malta man dricker mindre 
alkohol än i Sverige. Då är såväl den 
legala som den illegala alkoholen inräk-
nad.

Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryg-
gerier, säger att ett av skälen till annon-
sen är att de inte fått komma till tals på 
expertkonferensen.

– Jag skulle gärna ha sett att man 
presenterat båda sidor av saken, säger 
Cecilia Giertta till Accent. Under den här 
konferensen finns inga företrädare från 
industrin varken som föreläsare eller 
i panelerna. Det finns många experter 
även hos industrin och det är synd att 
frågorna blir så ensidigt belysta.
Hur ser du på att industrin har ett vinst-
intresse i frågorna, vore det verkligen 
rimligt att låta er sitta med?
– I så fall har alla ett vinstintresse i de här 
frågorna. Vi har ett gemensamt intresse 
av att minska missbruket av alkohol.
Vad tycker du om att ministern kallar era 
argument för ”helt oseriösa”?
– Det är svårt för mig att kommentera 
något som hon sagt till en tidning så jag 
avstår. Men jag vill gärna inbjuda minis-
tern till en dialog om detta.

PIERRE ANDERSSON

alkohol som är 18 år eller högre. Värt att 
notera är att tre länder (Belgien, Grekland 
och Italien) fortfarande inte har någon 
åldersgräns alls när det gäller försäljning 
av öl och vin.

– Nu har vi ett nytt parlament och en ny 
kommission, så det gäller att hålla de här 
frågorna aktuella, säger Maria Larsson. Nu 
har det gått tre år sedan vi antog strate-
gin. Det blir alltid större intensitet i början 
men vi vill se till att man inte tappar taget. 

De frivilligorganisationer som funnits 
på plats under konferensen har förutom 

att delta på seminarier och arrangera egna 
också haft möjlighet att ha utställningar 
i konferenslokalens källare. Här har för-
utom IOGT-NTO bland annat också Junis, 
NBV, Kris och NSF funnits på plats. 

– Jag vill verkligen tacka alla de som 
ansvarat för de öppna seminarierna, säger 
Maria Larsson. De har hållit otrolig hög 
kvalité, man blir lycklig av att se allt som 
pågår här. Nu kan delegaterna ta med mas-
sor av goda exempel hem, det har stor bety-
delse för vad som händer i EU i framtiden.

PIERRE ANDERSSON
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”Vi vill se till att man inte tappar taget”, sade folkhälsominister Maria Larsson angående EUs 
arbete med alkoholfrågan.



Även små mängder 
alkohol kan skada 
foster
forksning Det 
räcker att den 
som är gra-
vid dricker 
små mängder 
alkohol för 
att barnet ska 
riskera ska-
dor. Det visar 
en forskningsgenomgång som 
Statens Folkhälsoinstitut har 
gjort.

Att stora mängder alkohol 
är skadligt för foster är känt 
sedan länge. Barn som utsätts 
för detta får ofta skador i cen-
trala nervsystemet. När det 
gäller mindre mängder har 
åsikterna gått isär och olika 
länder har haft olika rekom-
mendationer – allt från att 
gravida uppmanas sluta dricka 
helt till att säga att man inte 
bör dricka mer än sju glas i 
veckan.

Med anledning av detta har 
Statens Folkhälsoinstitut nu 
gjort en genomgång av när-
mare tusen aktuella studier på 
området. I en ny rapport fram-
går nu att hälften av de utvalda 
studierna visar att även små till 
måttliga mängder alkohol, ett 
till fyra glas vin per vecka, kan 
vara skadligt. Risken ökar tyd-
ligt för beteendeproblem och 
psykiska hälsoproblem som 
hyperaktivitet, avvikande bete-
ende, emotionella problem och 
relationsproblem. Problemen 
yttrar sig speciellt i förskole-
åldern.

– Ur ett barnperspektiv är 
det därför säkrast att avstå från 
alkohol när kvinnor planerar 
en graviditet eller är gravida, 
säger Sven Bremberg, avdel-
ningschef vid Statens folkhäl-
soinstitut.

 Pierre Andersson 

ssU vill ha tuffare 
alkoholpolitik
Politik SSU reagerar på att 
riskbruket av alkohol ökar 
bland unga män och kvinnor. 
Nu kräver man åtgärder från 
regeringen.

En ny undersökning från 
Folkhälsoinstitutet visar att 
andelen med riskabla alko-
holvanor bland män 20-24 år 

har ökat från nio till tretton 
procent de senaste fyra åren. 
Bland män mellan 25 och 29 
har det riskabla drickandet 
ökat från sju till tretton pro-
cent och bland kvinnor i sam-
ma ålder har det ökat från sex 
till åtta procent.

– Folkhälsoinstitutets rap-
port stödjer vår övertygelse att 
det krävs en restriktiv svensk 
alkoholpolitik med en hög 

alkoholskatt och ett System-
bolag med en stark ställning. 
Den ökade tillgängligheten på 
alkohol är den främsta orsaken 
till det ökade drickandet, säger 
Anders Österberg, ansvarig för 
folkhälsa i SSU:s förbundssty-
relse, i ett pressmeddelande.

SSUs förbundsordförande 
Jytte Guteland kräver nu åtgär-
der från regeringen.

– Vi kräver att folkhälsomi-
nister Maria Larsson och den 
borgerliga regeringen tar sitt 
ansvar och omgående arbetar 
fram en plan för en minskad 
alkoholkonsumtion bland Sve-
riges unga, säger Guteland.

 Pierre Andersson

Hårdare regler för 
rattfylla i italien
eU Nu tar Italien ännu ett steg 

mot en kraft-
fullare alko-
holpolit ik. 
Det blir hår-
dare straff 

för den som kör rattfull, och 
nollgräns för nyblivna förare.

– Vi har infört principen att 
man inte ska dricka om man 
ska köra, och att man inte ska 
köra om man ska dricka, för-
klarade den nöjde ordföranden 
för det italienska parlamentets 
transportkommission, Mario 
Valducci, sedan deputera-
dekammaren röstat igenom 
lagförslaget som ska förändra 
italienarnas syn på alkohol och 
trafik.

För dem som har körkort 
sedan mindre än tre år, och för 
alla yrkesförare, införs noll-
gräns. För övriga är gränsen 0,5 
promille, eftersom förslaget 
att sänka till 0,2 promille inte 
gått igenom.

Det går inte heller att köra 
cykel eller sparkcykel med 
alkohol i kroppen. Den som 
gör det och har körkort får det 

nArkotikA Subutex är tänkt att användas som ett läkemedel som 
ska hjälpa heroinmissbrukare att sluta. Nu visar en studie att allt fler 
använder Subutex som sin huvuddrog.

En studie om smittspridning bland sprutnarkomaner i Stockholm 
visar att allt fler börjar sitt opiatmissbruk med att ta subutex. Läke-
medlet handlas aktivt på den illegala marknaden och injiceras ofta 
för större effekt. Av de 710 aktiva injektionsmissbrukare som ingick 
i studien uppgav 51 att de använder subutex som första eller andra 
drog i sitt missbruk.

Studien visar också att närmare 25 procent av de aktiva injek-
tionsmissbrukarna får läkemedel mot sitt missbruk – samtidigt som 
de fortsätter att injicera illegala droger.

Subutex är ett narkotikaklassat preparat i klassen opiater. Det är 
starkt beroendeframkallande men för den som missbrukar heroin 
brukar det användas som ett läkemedel. Teorin är att subutex inte ger 
någon kick till den som har ett heroinmissbruk, men suget blockeras. 
Erfarenheter visar att subutext är mycket svårt att vänja sig av med.

Pierre Andersson
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Fler missbrukare använder 
subutex som förstadrog

Stressade personer och kvinnor som äter p-piller kan känna större sug efter alkohol än andra, hävdar 
forskare i Finland. Förklaringen kan vara att stresshormoner ger dem större kickar av alkohol.

Olika slags stress sänker halten av könshormonet testosteron, vilket även p-piller gör. Alkohol 
höjer tvärtom nivån. Om dessa personer då dricker alkohol så stiger testosteronhalten och de får en 
slags förstärkt lustkänsla, jämfört med andra personer drUgnews/sl

StreSS ökar alkoholSuget



Jenny friberg 
informationsse-
kreterare Junis

några nyheter 
i årets Junis-
rapport om 
kommunernas stöd till barn till 
missbrukare?
Nytt för i år är att svarsfrekven-
sen har ökat. 242 av 290 kommu-
ner har svarat, vilket är positivt. 
Det tyder på att kommunerna 
förstår att frågan är viktig. Men 
tyvärr är det fortfarande bara 2 
procent av alla barn till missbru-
kare som får stöd och hjälp av 
sin kommun. Den siffran har inte 
ökat.

Vad vill ni förmedla till kommu-
nerna?
Vi vill att de ska fundera på; var 
finns de här barnen? Det räcker 
inte att erbjuda stödgrupper om 
man inte hittar barnen. Kommu-
nerna måste bli bättre på att leta 
aktivt i skolor och i miljöer där det 
finns barn. De måste bli bättre på 
att marknadsföra sig och visa att 
hjälp finns att få. Många kom-
muner måste också prioritera 
den här gruppen barn, eftersom 
man faktiskt har fått pengar till 
det. Men tyvärr är det många som 
bara konstaterar att de inte får 
några barn till sina stödgrupper 
och därmed drar man slutsatsen 
att det inte behövs mer insatser.

Varför gör Junis den här årliga 
rapporten?
Vi har inte själva resurser att 
hjälpa alla barn. Men vi kan 
påverka kommunerna att ta sitt 
ansvar. Målet är också att föra 
upp den här viktiga frågan på 
agendan. Kan vi bara hjälpa något 
barn så är vi glada. Vi vill visa att 
vi finns och att stöd till barn till 
missbrukare verkligen behövs.

MAriA ZAitZewsky

t R e  F R ÅG O Rindraget ändå. Den som inte 
har körkort, måste vänta minst 
ett år innan han eller hon får 
ta körkort om alkoholen ligger 
under 0,5 promille, annars blir 
det tre år som gäller.

Den som orsakar en annan 
persons död på grund av ratt-
fylla, kommer i fortsättningen 
att riskera 15 års fängelse. 
Brottsrubriceringen är inte 
längre ”vållande till annans 
död” utan ”dråp”.

Alla alkoholrelaterade tra-
fikbrott straffas hårdare om 
de sker på natten. Meningen är 
också att det ska bli drogtester 
längsmed vägarna, men bara 
om det finns sjukvårdsutbildad 
personal som kan medverka.

Hur tar italienarna alla dess 
nyheter, de som alltid tyckt 
att det varit deras rättighet 
att dricka vin och köra bil? 
De allra flesta tycker lagen är 
klart överdriven, men rädslan 
för att bli av med körkortet 
och få höga böter har gjort att 
många åtminstone begränsar 
sitt drickande innan bilkör-
ningen. Men få avstår helt, för 
det anses klart överdrivet.

 kristinA wAllin

 
strypta anslag till 
folkhälsan?
drUgnews Anslag till folkhäl-
sosatsningar verkar strypas 
framöver enligt den budget 
som presenterades i slutet av 
september. ”Den moderatled-
da regeringen låter skattesänk-
ningar gå före hälsa och miljö”, 
säger Gunvor G Ericson, miljö-
partiets talesperson i folkhäl-
sopolitiska frågor.

Anslagen under budgetpos-
ter som insatser på folkhälsa 
minskar nästa år med 46 mil-
joner kronor och året efter för-
svinner satsning som gjordes 

i samband med propositionen 
En förnyad folkhälsopolitik. 
Även anslag till alkohol- och 
narkotikaåtgärder minskar 
dramatiskt från 256 miljoner 
till 72 miljoner för 2011 och 
2012.

– Strypningen görs utan att 
en kommentar i budgettexten, 
säger en upprörd Gunvor G 
Ericson som sitter i riksdagens 
socialutskott.

Det utesluter inte att det kan 
bli höjningar i tilläggsbudget 
framöver om borgerliga reger-
ingen sitter kvar efter nästa val.

Folkhälsominister Maria 
Larsson (KD) säger till Drug-

news att preventionsarbete lig-
ger fast, men att handlingspla-
nen löper ut nästa år och ska 
utvärderas.

– Det är väl rimligt att ta reda 
på om satsningarna fungerar 
innan man går vidare. Drog-
förebyggande arbete är viktigt 
även i framtiden, särskilt i 
tider av lågkonjunktur då fler 
riskerar att falla igenom, säger 
Maria Larsson.

IOGT-NTOs förbundsordför-
ande Anna Carlstedt hoppas 
att satsningarna fortsätter och 
”litar på att folkhälsominis-
tern står stark i blåsten”.

drUgnews/sl

idrott Efter arton år med det danska 
ölmärket på tröjorna förknippas Liver-
pool FC intimt med Carlsberg. Nu är 
samarbetet dock slut, från och med 

nästa säsong byter laget huvudsponsor till Standard Chartered 
Bank.

Bytet av sponsor beror dock inte på att Liverpool har påverkats 
av den brittiska debatten kring alkoholreklam och sponsring. För-
klaringen sägs vara att Standard helt enkelt är beredda att betala 
mer än Carlsberg. Kontraktet löper över fyra år och uppskattas 
vara värt 80 miljoner pund (ca 900 miljoner kronor). 

 Pierre Andersson

tiPs ocH synPUnkter   Pierre Andersson   tel: 08-672 60 54   e-post: pierre.andersson@iogt.se 

liverpool stoppar samarbete med carlsberg

Politk Miljöpartiet föreslår en 
tilläggskatt på 20 kronor litern för 
alkoläsk. ”Drycken är inriktad mot 
unga och kan bli inkörsport till 
alkoholproblem”, säger riksdags-
ledamoten Helena Leander till 
Drugnews. Regeringen anser dock 
frågan sval.

Förslaget presenteras i Mijö-
partiets skuggbudget, som blir ett 
underlag inför den gemensamma 
rödgröna budget som oppositio-
nen tar fram före valet.
Helena Leander som sitter i 
skatteutskottet räknar med att 
en extraskatt på alkoläsk skulle 
dämpa försäljningsutvecklingen 
och inbringa 270 miljoner kronor 
till staten. Pengar som ska läggas 
på alkoholförebyggande åtgärder.
Tilläggsskatten ska senare utvär-
deras för att se om önskad effekt 
uppnåtts.

Systembolagets försäljning av 
cider och blanddrycker – där alko-
läsk ingår – ökade kraftigt kring 

millennieskiftet, +46 procent 
senaste decenniet, men fortsät-
ter öka. Årets första sju månader 
sålde Systembolaget 11,9 miljoner 
liter färdigblandade drinkar, +5,8 
procent mer än samma period 
ifjol.

I flera EU-länder har designade 
drinkarna på burk och flaska lett 
till ökad konsumtion bland ungdo-
mar. Länder som Tyskland, Frank-
rike och Luxemburg har infört 
höga riktade skatter som uppges 
ha haft effekt med minskad för-
säljning. 

 drUgnews/sVen lilJesson

MP föreslår 
extraskatt 
på alkoläsk
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Utsatt jobb för ölflickor

I kambodja lever 4 000 kvinnor 
på att sälja öl åt törstiga män. 
De är underbetalda och tvingas 
att dricka med kunderna. Många 
prostituerar sig för att överleva. 
500 av dem arbetar åt carlsberg. 

N
är klockan blir fem gör sig Vanna Mom klar för att gå. 
Hon är färdigsminkad, och den röda klänningen är 
på. Hon låser dörren och ger sig av. Kvar där inne är 
hennes dotter, 11-åriga Sarady. 

Som vanligt har Vanna varit uppe tidigt på morgo-
nen och gett Sarady frukost och sett till att hon kom-
mit till skolan. Sedan har hon fått ett par timmars 

sömn innan hon varit på marknaden och handlat. Hon har lagat 
mat så att det ska finnas middag för Sarady, inlåst under den 
långa kvällen i rummet som är deras hem.

Vanna ska till jobbet och blir borta till sent på kvällen, ibland 
långt in på natten. Hon är rädd att något ska hända Sarady; att 
hon ska bli bortrövad, att det ska komma en tjuv eller att någon 
man ska tränga sig in och våldta henne. En ensam flicka kan drab-
bas av vad som helst. Därför låser Vanna dörren, trots Saradys 
protester. Så beger hon sig till jobbet. 

Hon ska sälja öl på en restaurang, hon ska le och locka kunder-
na att köpa flaska efter flaska. Hon ska kryssa mellan männens 
händer och fingrar och sneda leenden, vara snäll och vänlig men 
ändå inte ge efter. Inte sitta i deras knä, inte dricka något själv, 
inte låta dem tafsa, inte frestas att följa med dem hem trots att 
det skulle ge henne den där extra slanten som hon så väl behöver. 
Vanna ska bara sälja mer Angkor Beer åt Carlsberg.

Danska carlsberg, MeD varuMärken som Pripps och Falcon, är ett av 
världens största bryggerier. I Kambodja är Carlsberg sedan tre år 
dominerande ägare till bryggerikoncernen Cambrew som tillver-
kar landets ledande öl, Angkor Beer. Och precis som alla andra 
bryggerier i Kambodja säljs Angkor Beer med hjälp av ölflickor 
eller Beer Promotors, som bryggerierna hellre säger.

Enligt bryggeriorganisationen Beer Selling Industry Cambo-
dia, BSIC, finns det 4 000 ölflickor i Kambodja. Bakom BSIC står 
de bryggerier som dominerar den kambodjanska marknaden: 
Guinness, Heineken, Carlsberg och Asia Pacific Breweries. Sju av 
tio öl som säljs i landet kommer från någon av de fyra jättarna.

Marknaden blomstrar, tillväxten förra året var 20 procent, 
och ökningstakten ökar, som Carlsbergs marknadschef Birgitte 
Weeke Christensen säger.

Alla bryggerier använder ölflickor, och alla är hårt kritiserade. 
Ett antal studier, några gjorda av organisationen CAS på uppdrag 
av BSIC, visar att ölförsäljerskorna utsätts för sexuella trakasse-
rier, att de smittas av och själva sprider HIV, att de har alkohol-
problem, att de är underbetalda och far illa.

text: lars schMIDt  Foto: ola kjelbye
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Utsatt jobb för ölflickor



Carlsberg har drygt 500 ölflickor anställda. På 215 Norodom 
Boulevard i Phnom Penh, sex timmars bussfärd från Vanna Mom 
och hennes inlåsta dotter, sitter 80 av dem i exakt likadana röda 
klänningar som Vanna bär på jobbet. 

I grupper runt stora bord, i ett öronbedövande larm av prat och 
skratt spelar de spel. De lär sig att undvika att smittas av HIV. En 
man i blå skjorta ropar att alla ska vara tysta. En kvinna drar en 
ramsa och alla skanderar i kör: ”Vi måste använda kondom varje 
gång vi har sex”. Tjejerna skrattar och applåderar.

Spelet och undervisningen har Cambrew och Carlsberg börjat 
med efter kritik i medier och från ideella organisationer. Alla 
flickor går på kurs och tränas för att lära sig riskerna med arbetet.

Förutom farorna med HIV lär de sig att inte dricka alkohol och 
att inte flirta med kunderna. De tränas i att sälja utan att låta kun-
derna röra dem. De lär sig att om de får problem och kunderna 
trakasserar dem ska de klaga direkt hos sin chef.

– Tanken är att de ska vara stolta över sitt arbete. Då är det svå-
rare för kunderna att påverka dem, säger Birgitte Weeke Chris-
tensen. 

Förhållandena har förändrats, menar hon. Till det bättre.
– Men om jag ska vara ärlig, inte tillräckligt mycket. Vi blev helt 

chockade av den senaste studien CAS gjorde.
Studien visade att nära 40 procent av de anställda regelbundet 

utsätts för sexuella trakasserier. Över 70 procent har kunder som 
försöker tvinga dem att dricka öl. 

Studien visade också att nästan ingen vågade klaga, vare sig hos 

närmsta chefen eller hos barägaren. De var rädda för att förlora 
jobbet.

Den kanaDensIske proFessorn Ian Lubek har varit en nagel i ögat på 
bryggerierna ända sedan början av 2000-talet. Tillsammans med 
sina forskare och organisationen SiRCHESI har han intervjuat 
500 ölflickor.

– Våra undersökningar visar att förhållandena inte har förbätt-
rats, säger han. Kvinnorna dricker mellan 1,3 och 1,7 liter öl per 
kväll. Och de är underbetalda, vilket gör att de är mer frestade att 
följa med kunderna och byta sex mot pengar.

Ian Lubek menar att bryggerierna lätt skulle ha råd att fördubb-
la ölflickornas inkomster. Enligt honom står flickornas lön idag 
för endast 2,5 procent av ölets försäljningspris.

Genomsnittslönen för en ölflicka är enligt professor Lubek 
70-76 dollar per månad. Minimilönen för en vuxen kvinna att leva 
på är 141 dollar.

Professor Lubek nöjer sig inte med att berätta om sina under-
sökningar i rapporter och uppsatser. Han informerar medierna, 
och han åker till bryggeriernas huvudkontor och kräver möten 
med direktörerna.

BSIC har också tvingats att höja lönerna. CAS-studien visar att 
snittlönen för en ölflicka hos någon av de fyra stora är 80 dollar 
per månad. Det är bättre än vad en textilarbeterska tjänar - men 
långt under vad man kan leva på. 

– Arbetet har gett resultat, säger professor Lubek. Bland annat 
har tjejernas dräkter blivit ”more dignified”, värdigare.

Men det gäller fortfarande att vara vacker. I ett av husen på 
Carlsbergs område är luften tjock av parfym och hårspray. Ett 
20-tal tjejer med blänkande ramsvart hår sitter framför små bord 
och sminkar sig. De sätter glitter på ögonfransarna och målar sina 
naglar i skimrande rosa färger.

Bredvid ligger ”kliniken för tester och konsultation”, där en 
sjuksköterska hjälper de tjejer som har problem, eller de som 
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»Kan jag inte göra gästerna glada så 
att de köper mycket öl, så kan jag inte 
arbeta för Angkor Beer. «

Ölflickor anställda av carlsbergs bryggeri angkor beer spelar hIv-spelet för att lära sig om säkert sex.

– Det värsta är sam-
hällets inställning 
till ölflickorna, säger 
marknadschef birgitte 
Weeke christensen på 
carlsberg/angkor beer.

Ölflickor på väg till jobbet på en av pnom penhs restauranger.

vanna Mom har job-
bat som ölflicka i fyra 
månader.
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Ölflickor anställda av carlsbergs bryggeri angkor beer spelar hIv-spelet för att lära sig om säkert sex.

misstänker att de kanske smittats av HIV.
– Kliniken har ett 15-tal besök varje dag, men det handlar mest 

om småsaker, berättar sköterskan. Det är få som vågar prata om 
sex.

seDan två år tIllbaka måste alla ölflickor som är anställda hos 
Carlsberg ha ett kontrakt, där deras rättigheter och lön är specifi-
cerade. Där finns regler om alkohol, om lediga dagar och semes-
ter. Och om att flickorna inte ska sitta ned hos kunderna eller 
finna sig i sexuella inviter. 

Birgitte Weeke Christensen vill inte visa oss kontraktet, men 
säger att alla har ett sådant. Så tillägger hon:

– Men ni hör säkert av er till mig efteråt och säger: ”Vi såg 
ölflickor dricka, vi såg dem sitta i kundernas knän.” 

Och det är just vad flickorna gör. Både i Phnom Penh och i Siem 
Reap, som ligger nära Kambodjas stora turistmagnet Angkor Vat. 
Det är i Siem Reap Vanna Mom arbetar.

Carlsbergs ölförsäljerskor är mellan 18 och 40 år. De flesta 
kommer från någon by långt ut på landet, jagade av arbetslöshet 
in till staden. Många har barn och familj att försörja. 

Vanna Mom är från en by i Battambang-provinsen. Hon är 33 
år och har gått fyra år i skolan. Hon har två bröder, hennes pappa 
dödades av Röda Khmererna, och mamman kan inte försörja sig 
själv.

För fyra månader sedan kom Vanna Mom till Siem Reap för att 
söka jobb. Hon ville inte bli ölflicka, de har dåligt rykte. Och en 
ölflicka har svårt att återvända till sin hemby.

Men det fanns inga andra jobb att få. Vanna Moms lön är 50 
dollar i månaden, säger hon. Plus lite provision och dricks. Hon 
arbetar sju kvällar i veckan. Men företaget sa att hon kunde ta ut 
en eller två lediga dagar i månaden, berättar hon. Något kontrakt 
har hon aldrig sett. Ibland skulle hon sitta ned med gästerna, för 
att få dem att dricka mer.

– De sa inget om att jag inte skulle dricka. De sa att jag kunde 

göra det ibland - men inte för mycket. Företaget behöver mig för 
att göra gästerna glada. Och kan jag inte göra gästerna glada så 
att de köper mycket öl, så kan jag inte arbeta för Angkor Beer, 
säger hon.

På frågan om hon brukar följa med gästerna hem, svarar hon 
med ett tyst ”nej”. Sedan beskriver Vanna Mom sin ekonomi: lön 
på lite drygt 60 dollar i månaden inklusive dricks. Hälften, 30 dol-
lar, går till hyran för rummet. Resten ska räcka till mat, kläder, 
skor, sjukvård, skolböcker. Det går ju inte ihop.

– Ibland vill gästerna köra mig hem, eller att jag ska gå med 
dem ut. Jag behöver pengarna. Jag måste göra det för för min dot-
ters skull, säger hon. n

En väg ut
n utbIlDnIng Via en av 
frivilligorganisationen 
SiRCHESI:s så kallade 
”peer educators” fick Rady 
Doung chansen att kom-
ma på en intervju för en 
utbildning. 
– Nu har jag dubbelt så hög 
lön och möts av respekt, säger 
hon.

Den före detta ölflickan 
Rady Doung har med hjälp av 
organisationen SiRCHESI 
utbildat sig och fått nytt 
arbete som servitris.

Hon kunde läsa sedan tidi-
gare, och hon kunde några 
glosor på engelska. Det räckte för att kvalificera sig till en av de 
16 platser som SiRCHESI hade rullande i sitt program.

Under åtta månader utbildade hon sig, sedan väntade åtta 
månaders praktik. Nu har hon jobb som servitris. Lönen är 110 
dollar i månaden plus dricks. Det räcker precis, säger hon, för 
att leva på.

– Men jag har inga barn att försörja.
Nu drömmer hon om att utbilda sig vidare för att skaffa ett 

arbete på en frivilligorganisation och hjälpa andra.
– Mitt mål är att visa att också en ölflicka kan bli en tjänste-

man, säger Rady Duong.
SiRCHESI, grundat av bland andra den kanadensiske profes-

sorn Ian Lubek, arbetar sedan 2001 med att förbättra ölflickor-
nas villkor. Ett antal peer educators söker upp dem på restau-
ranger runt hela Siem Reap. 

Ett 30-tal ölflickor väljs varje år ut för utbildning till ett annat 
yrke. Andra får kortare undervisning i sexualkunskap och om 
frågor om alkohol och ölflickornas rättigheter.

– Vi informerar flickorna, medierna och politikerna. Situatio-
nen för ölflickorna blir bättre och bättre, säger SiRCHESI:s chef, 
Sarath Kros.

Flickorna dricker mindre och de utsätts för något färre 
sexuella trakasserier. Dessutom har myndigheternas och frivil-
ligorganisationernas kamp mot HIV varit framgångsrik: Antalet 
upptäckta fall har minskat under senare år.

Sarath Kros menar att grundproblemet med ölflickor är fat-
tigdom. Det är fattigdomen som tvingar kvinnorna att ta jobbet. 
Och, tillägger han, man får inte glömma att ölförsäljning är en 
stor business.

– Ölflickorna blir färre, men de försvinner inte. 

rady Doung lyckades lämna 
jobbet som ölflicka och blev 
servitris med dubbelt så 
hög lön. – nu möts jag av 
respekt, säger hon.
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”Individen själv ska 
kunna göra bra val"

S
arah Wamala, generaldirektör på FHI, borde vara stres-
sad. Hon har just anlänt med flyg från Östersund till 
Stockholm, har suttit i ett telefonmöte på Arlanda 
Express, ska strax intervjuas och ska därefter till ett 
nytt möte, som enligt hennes pressekreterare kommer 
att hålla på långt in på kvällen.

Men hon verkar inte det minsta stressad. Tvärtom 
utstrålar hon ett värdigt lugn och rör sig utan brådska 
i hotellfoajén där vi träffas. De många små flätorna slår 
mot ryggen när hon sjunker ner i en soffa. 

– Jag reser minst en gång i veckan, säger hon, tyvärr är det svårt 
att få folk att komma upp till Östersund för möten. Det blir jag 
som flyttar på mig i stället. Men det går bra. Ofta reser jag bara 
över dagen.

Annars trivs Sarah Wamala bra i Östersund. Hon fascineras av 
den vidsträckta naturen, skogarna och möjligheten till utomhus-
aktiviteter. I vintras provade hon för första gången på långfärds-
skidor. 

Hon skrattar åt minnet.
– Jag ramlade några gånger. Men det var roligt! Jag gillar att 

vara ute i naturen med min familj, det ger en fantastisk frihets-
känsla. Nu under hösten har vi varit mycket i skogen och plockat 
bär.

Familjen består av sambon Per och döttrarna Nellie och Erina. 
Den lilla fritid Sarah Wamala har spenderar hon tillsammans 
med dem. Tid för träning och andra aktiviteter har hon knappast, 
utan vardagsmotionen består mest av promenaderna till och från 

jobbet, en kvart i vardera riktning.
Som generaldirektör för Folkhälsoinstitutet är det givetvis vik-

tigt att hon föregår med gott exempel och försöker leva som hon 
lär – hälsosamt. Men allt handlar inte om motion, menar hon.

– att försöka se positivt på tillvaron och tänka positiva tankar är 
välgörande för själen och gör att man mår bättre. Jag försöker tän-
ka positivt, även om det inte alltid är så lätt. Ibland blir jag gnällig 
och otålig, som när saker tar för lång tid, säger Sarah Wamala 
med ett leende och tillägger att sunda kostvanor också är viktigt 
för en god hälsa. Själv gillar hon grönsaker, frukt och oprocessad 
mat som fullkornsris och fullkornspasta, gärna hemlagat. Men 
hon medger att det mest är sambon som står för matlagningen 
hemma.

Vad är folkhälsa för dig?
 – Folkhälsa är allt vi har omkring oss. Det var det som ursprung-

ligen väckte mitt intresse för just dessa frågor. Folkhälsan finns 
i naturen, i sportaktiviteter, i maten, i våra relationer, i jobbet. 
I Sverige har vi kommit väldigt långt med folkhälsan, vi lever i 
ett samhälle som ger individen stora möjligheter att vara frisk i 
kropp och själ. Det är lätt att glömma bort. Men det innebär ju 
inte att det inte kan bli bättre. För mig är folkhälsa främst tre 
saker. Kropp, själ och tillgänglighet. Med tillgänglighet menar jag 
att människor ska ha tillgång till motionsmöjligheter, ett arbete, 
en utbildning, information eller stöd när det behövs. Samhället 
ska vara tillgängligt för individen, så att individen själv kan ta 
ansvar för sin kropp och sin själ. Samhällets ansvar ligger däre-

För Sarah Wamala, ny generaldirektör på Statens Folkhälsoinstitut, är alko-
hol och tobak högt prioriterade frågor. Men de måste ses i ett helhetsperspek-
tiv. Arbetslöshet, hemlöshet och utanförskap är bidragande orsaker till drog-
beroende och ohälsa, anser hon. Alkoholen är bara ett symptom.

av MarIa ZaItZeWskY   foto tIna stafrén
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mot i att bereda människor möjligheter att  välja ”rätt” för att må 
bra. Om exempelvis grönsaker blev billigare skulle kanske fler 
välja det före skräpmat. Plånboken styr våra val i hög grad.

Hur viktig är alkoholfrågan när det gäller folkhälsan?
– Folkhälsoinstitutet har fått ett utökat uppdrag från regering-

en att förebygga alkohol- och tobaksberoende och i nuläget arbe-
tar nästan halva personalstyrkan med just de här frågorna. Så 
visst är det högprioriterat. Att alkoholkonsumtionen hålls nere är 
självklart viktigt för folkhälsan, men jag anser inte att man kan 
fokusera enbart på alkoholen och säga att om den försvinner, så 
försvinner alla problem. Mitt synsätt är brett. Alkoholberoende är 
ofta bara ett symptom på en större problematik som kan handla 
om arbetslöshet, utanförskap, utbildningsnivå, klasstillhörighet, 
ensamhet, hemlöshet. Jag skulle önska att kommunerna och 
länsstyrelsen tog ett vidare grepp om alkoholproblemen och frå-
gar sig; varför har den här personen ett beroende? Hur kan vi 
arbeta med detta på ett djupare plan? Alkoholberoende drabbar 
ju inte bara individen utan många personer runt omkring. Annars 
tycker jag att vi på FHI har en bra och genomarbetad nationell 
politisk plan. Vi vill behålla Systembolaget, vi arbetar preventivt 
gentemot unga, polisen gör bra insatser. Jag anser att strukturen 
som redan finns är bra. Men nu måste vi intensifiera arbetet.

kan alkoholen gå saMMa väg som tobaken och mer eller mindre för-
svinna från gator och krogar?

– Alkohol och tobak går inte riktigt att jämföra. Dels finns en 
del studier som visar att alkohol kan ha positiva effekter för krop-
pen. Dels anses alkohol vara en del av en mattradition. Så jag tror 
att det är svårt. Men samtidigt ser vi en attitydförändring. På sikt 
tror jag att människor kommer att inse att alkohol skadar och att 
det kommer att konsumeras mindre än i dag. Där gör vi en viktig 
insats genom att sprida information och kunskap om alkohol, 
exempelvis om graviditet och alkohol till barnmorskor och skö-
terskor. Vi gör inga egna kampanjer, men via andra aktörer når vi 
ut med vårt budskap.

Som person beskriver sig Sarah Wamala som målinriktad, envis 
och positiv. Som chef vill hon vara rak och tydlig. Hon tycker 
om att se människor utvecklas. Själv vill hon också utvecklas och 
tycker att hon gör det varje dag.

– När jag träffar nya människor lyssnar jag gärna på vad de 
har att säga. Jag har lärt mig mycket på det sättet, säger Sarah 
Wamala, som har haft lyhördheten och lyssnandet som ett led-
motiv genom livet.

soM tjugoårIng koM hon ensam till Sverige, efter att ha flytt från sitt 
hemland Uganda. Med sig i bagaget hade hon en universitetsexa-
men i nationalekonomi. Hon visste inte vad hon skulle förvänta 
sig av det nya landet, men insåg snabbt att hon inte kunde ta 
något för givet.

– Jag har alltid varit en ganska ödmjuk person. Men när jag kom 
till Sverige fick jag verkligen lära mig ödmjukhet. Jag var en välut-

bildad kvinna från mitt hemland och den första i min familj med 
en universitetsexamen, men här fick jag jobba på posten. Jag blev 
retad av mina arbetskamrater och det gav mig en enorm kamp-
vilja, att visa att jag kunde ta mig vidare, berättar Sarah Wamala, 
som satte sig på skolbänken och så småningom blev docent i sam-
hällsmedicin och medicine doktor i medicin/folkhälsovetenskap 
vid Karolinska Institutet.

allra första IntrYcket av Sverige var – förstås – att det var kallt.
– Det var september, men för mig var det jättekallt. Och på 

vägen från flygplatsen slogs jag av hur mycket träd det var och 
hur mycket stenar. När jag senare gick ut i skogen häpnade jag 
över alla pinnar på marken. Jag tänkte att det här skulle kvin-
norna i Afrika ha tillgång till! Där får man leta länge efter pinnar 
och kvistar, för att kunna göra upp eld vid matlagning.

För varje dag som går känner hon sig mer och mer svensk – 
även om Afrika har en speciell plats i hennes hjärta.

Med tiden har hon anpassat sig och vant sig vid svenska seder 
och bruk. Hon älskar att man tar av sig skorna inomhus ”så hygie-
niskt och bra!” och har numera inga problem med att tacka ja till 
en kopp kaffe som bjuds.

– Men i början begrep jag inte varför alla hela tiden frågade 
om jag ville ha kaffe. Nej, jag vill inte ha kaffe, svarade jag. Först 
senare begrep jag att det var artigt att tacka ja, att kaffet var en 
symbol för gästfrihet. Det finns många dolda koder i alla samhäl-
len och det tar tid att lära sig dem, säger Sarah Wamala, som gil-
lar mycket hos svenskarna. Som företagens transparens och raka 
ledarskap samt ärligheten hos människor. Mindre bra tycker hon 
om blygheten.

– Jag kan sakna det spontana samtalet mellan människor. Här 
måste man lära känna någon innan man kan umgås och prata 
fritt, funderar hon.

Sarah Wamala litar på att jag har koll på tiden, som snart är ute. 
Strax ska hon rusa iväg till nästa möte. Men hennes lugn består. 
Blicken är fast och outgrundlig. När samtalet mot slutet glider 
in på kulturkrockar och vad som gör henne lycklig (”att se andra 
lyckliga”) blir leendena fler och skratten frekventa. Bakom Sarah 
Wamalas återhållsamma yta anas en gnutta – sprallighet. n

›
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sArAh WAMAlA

naMn: sarah Wamala
ålder: 42
faMIlj: sambon Per och döttrarna nellie, 6 och erina, 13
bor: i lägenhet i Östersund
gör: generaldirektör för Fhi
bakgrund: universitetsexamen i nationalekonomi vid Makere 
university, docent i samhällsmedicin och medicine doktor i medi-
cin/folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet i stockholm, har 
tidigare arbetat sju år som forskningsledare på Fhi.

sarah WaMalah

»Folkhälsoinstitutet har fått ett utökat uppdrag från re-
geringen att förebygga alkohol- och tobaksberoende och i 
nuläget arbetar nästan halva personalstyrkan med just de 
här frågorna, så visst är det högprioriterat. « 
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Tidsresenärens husTru
Henry och Claire slungas mellan hopp och förtvivlan i kärleksdramat ”Tidsresenärens hustru”.

amerikansk film med rachel Mcadams, eric bana, 
ron Livingston

FILM  Första gången Claire träffar sin blivande 
make Henry är hon bara sex år gammal. Han är 
trettio år äldre och dyker upp naken på en äng från 
ingenstans. Det visar sig att Henry lider av en ovan-
lig genetisk sjukdom som gör att han kastas mellan 
olika tidsepoker. Han är en tidsresenär. Låter det 
här knasigt och svårbegripligt? Det är det – till en 
början. Det är svårt att hänga med när Henry ena 
sekunden befinner sig tjugo år bakåt i tiden - som en 
man på nära fyrtio - för att i nästa träffa Claire igen, 
nu som en vuxen kvinna. Fast nu är Henry ung. Men 
allteftersom filmen tar fart blir den alltmer begrip-
lig och gripande. I centrum står kärleken mellan 
Claire och Henry. Menade att vara tillsammans och 
sammansvurna i vetskapen om Henrys minst sagt 
förargliga åkomma. För sjukdomen innebär ju att 
Henry då och då försvinner för att dyka upp i en ny 

tidsepok – i framtiden eller det förflutna. Själv vet 
han aldrig när han återvänder till ”nuet”. Komiskt 
blir det när han försvinner på självaste bröllopsda-
gen. För att bara några minuter senare dyka upp 
igen. Fast nu några år äldre, med gråa strån i håret. 
Men kärleken står pall. Tills den dag då Claire blir 
gravid. Ska barnet hon bär också bli en tidsresenär? 
De mörka stråken hopar sig i Claires och Henrys 
liv – i synnerhet som bägge börjar ana orsaken till 
att Henry, oavsett tidsepok, aldrig tycks bli äldre än 
fyrtio år. ”Tidsresenärens hustru” är en minst sagt 
annorlunda film som bygger på Audrey Niffeneg-
gers bästsäljande roman. Trots den snåriga intrigen, 
grips man av Henrys och Claires öde som skildras 
med värme och vemod. Det är gripande, spännande 
och intressant. Temat påminner om filmen om Ben-
jamin Button, som föds gammal och blir yngre och 
som vid en viss tidpunkt möter kärleken. Men den 
här filmen är mycket bättre. MZ

Sedelärande  
om livskris
Fritt fall av eva Sanner
natur&kultur

bok Eva Sanner, 
relationscoach på 
DN: s nätupplaga 
och författare till 
Kåt glad och tack-
sam, är tillbaka 

med en ny självhjälpsbok. 
Hennes Fritt fall har ett för 
genren annorlunda berättar-
grepp. Istället för att med ett 
direkt tilltal peppa läsaren till 
ökad självkännedom, tar San-
ner allegorin till hjälp. 

Hon berättar om Lars, en 
framgångsrik karriärist inom 
ekonomi och IT, som är van 
vid att tjäna miljoner och ha 
en tacksam kvinna vid sin 
sida. När flickvännen lämnar 
honom, samtidigt som hans 
företag riskerar konkurs, blir 
det för mycket för Lars. Han 
drabbas av utmattningsdepres-
sion och drar till Malta för att 
vila upp sig. Där träffar han 
den femton år äldre Elisabeth 
som, helt oombedd, börjar 
coacha Lars mot ett lyckligare 
liv. 

Vad som driver denna 
kvinna är ett mysterium. Hon 
erbjuder sin välbärgade, arro-
gante skyddsling sina tjänster 
helt gratis, men får länge bara 
arga suckar i gengäld. 

”Jag är hellre själv den som 
styr än jag går till en psykolog 
och blir hjärnskrynklad av 
någon som inte har en aning 
om hur jag har haft det”, säger 
Lars. Han blir dock alltmer 
beroende av Elisabeth och hen-
nes goda råd och tillsammans 
går de igenom en mängd av 
livets stora frågor. Teman som 
acceptans, uppbrott och till 
och med tantrasex, avhandlas 
i rask takt. 

Under tiden hinner jag som 

läsare tröttna rejält på den 
självutnämnda lyckoaposteln 
Elisabeth. Hon är förnumstig 
på gränsen till odräglig. Med-
an Lars tvingas omvärdera det 
mesta i sitt liv, framställs hans 
läromästare som en alltige-

nom ”färdig” människa. Finns 
verkligen sådana?

Eva Sanners bok är sedelä-
rande som en fabel. Hon tycks 
vilja föra samman innehållet 
i flera internationellt kända 
självhjälpsböcker till ett slags 

”allt i ett”, men resultatet 
känns inte trovärdigt. Troligen 
gör den intresserade bäst i att 
vända sig direkt till källorna.

 ragnI SvenSSon

capItaLISM: a Love Story 
Dokumentär av Michael Moore

DokuMentär Michael Moore, USAs kanske mest 
kontroversiella filmmakare, skräller nu till med en ny 
dokumentärfilm, den här gången om en fråga som 
egentligen är tabu; vilket pris får Amerika betala för sin 
kärlek till kapitalismen? Från början var det en kärlek 

som framstod som oskyldig, men i dagens samhälle 
ser ”the American dream” snarast ut som en mardröm 
för många familjer som får betala priset då de förlorar 
jobb, hem och alla besparingar. Moore besöker i sin 
film vanliga människor vars liv förstörts – och söker 
förklaringar hos politiker och banktjänstemän, som 
själva girigt fyllt sina fickor. I USA är ett fåtal stormrika, 

Priset för kärleken till kapitalismen



Finurligt om 
relationer 
Många människor dör som du 
av Lina Wolff
albert bonniers Förlag
bok Tolv berättare i lika 
många noveller. Alla står 
de i centrum för en märklig 
händelseutveckling, inleder 
en slumpartad relation eller 
blir föremål för överraskande 
omständigheter. 

Mannen som har ordet i 
”Tänk dig ett levande träd” får 
uppleva att den unge spoling 
som hans fru varit otrogen 
med, plötsligt bestämmer sig 
för att flytta in hos dem. ”Bara 
ett tag. Tills allt ordnat sig 
med min flickvän.” Istället för 
gråt och tandagnisslan upp-
står en försynt vänskapsrela-
tion dem emellan.

 Den tvivelaktiga kvinnotju-
saren till professor i en annan 
novell, råkar ut för en riktig 

blåsning när han trodde att 
hans hemligaste drömmar 
precis gått i uppfyllelse.

 Historierna i Lina Wolffs 
Många människor dör som 
du utspelar sig omväxlande i 
Spanien och Sverige och befol-
kas av en skara antihjältar. 
Huvudpersonerna genomgår 
eller bevittnar metamorfoser 
som förändrar dem eller läm-

nar dem oberörda. Saker är 
inte som de synes vara.    

Dramaturgin bygger på 
oväntade vändningar, som 
tyvärr snart blir väntade för 
läsaren eftersom upplägget är 
detsamma i alla novellerna.

Det är synd, för Många 
människor dör som du är 
både finurligt formulerad och 
ovanligt uppriktig, framfö-
rallt i sina beskrivningar av 
människors relationer. För 
mig är dock bokens största 
behållning de oneliners som 
karaktärerna på ett lakoniskt, 
på gränsen till naivt, sätt leve-
rerar och som sammanfattar 
anarkin runtomkring dem. 
Wolffs känsla för lågmälda 
ironier, och hennes sätt att 
placera dem i munnen på rätt 
person, gör det möjligt för 
läsaren att på samma gång 
fnissa åt som med hennes 
udda hjältar.  

 ragnI SvenSSon 

varför har du gjort den 
här dokumentären?
Alkoholism och dess 
konsekvenser är ett 
tabubelagt ämne. Tio 
procent av svenskarna 
är alkoholister och man 
kan säga att det går tio 
anhöriga på en alko-
holist. Det blir väldigt 
många som är drabbade. 
Tanken med dokumentä-
ren är att damma av det 

här tabubelagda ämnet 
och börja prata öppet om 
det. Syftet är att väcka 
tankar och känslor och 
att anhöriga till alko-
holister ska känna igen 
sig och förstå mekanis-
merna bakom beroende 
och medberoende. För 
den som har ett riskbruk 
kan dokumentären bli en 
väckarklocka; om man 
blir bemött i sitt problem 
vågar man också själv 
möta sina problem, i 
stället för att bara sopa 
dem under matten. Min 
förhoppning är att fler 
människor ska våga 
prata om det här och 

våga säga till om de ser 
någon som har alkohol-
problem.

vad är din personliga 
drivkraft att göra ett pro-
gram om alkoholism?
De här frågorna berör 
mig och har så gjort 
länge, även om jag inte 
har någon personlig 
ingång till ämnet. Men 
som skådespelerska har 
jag vistats en hel del i 
miljöer där det dricks 
ganska mycket och jag 
förundras över att det 
är en så stor grej. Själv 
dricker jag måttligt. Jag 
säger inte att man inte 

ska dricka, men man 
får inte bortse ifrån 
att drickandet har en 
inbyggd problematik.

Hur var det att spela in 
programmen?
Det var spännande och 
givande. 700 personer 
ville vara med. Men när 
det blev skarpt läge var 
det många som drog sig 
ur. När det blev på riktigt 
var det många som kän-
de att de inte ville blotta 
sina tillkortakommanden 
inför hela svenska folket. 
De som ställde upp var 
otroligt modiga. 
MarIa ZaItZeWSky

1 FILM ”Oskar, Oskar” av 
Mats Arehn. Oskar lever 
ensam i en stor lägen-

het någonstans i 
Stockholm. Han 
sörjer sin älska-
de Karin som för 
15 år sedan blev 

påkörd av en rattfyllerist. Han 
har aldrig förlikat sig med hen-
nes död. Nu vill han ta lagen i 
egna händer. Med bland andra 
Björn Kjellman och Livia Mill-
hagen. Premiär i december.

2 teater Lill Lindfors 
och Tomas Bolme är en 
oslagbar kombination 

i Riksteaterns föreställning 
Plaza Svit med premiär i Kris-
tinehamn den 2 oktober. I rum 
719 på Plaza Hotel mitt i New 
York försöker ett elegant par 
blåsa liv i ett sedan länge dött 
äktenskap genom att hyra sin 
gamla bröllopssvit. En klas-
sisk Broadwaykomedi med en 
något annorlunda uppbyggnad 
än originalet.

3 utStäLLnIng Liv-
stycket på Nordiska 
museet i Stockholm. 

Livstycket är ett design- och 
kunskapscentrum för invand-
rade kvinnor och män i föror-
ten Tensta norr om Stockholm. 
Genom hantverket utvecklar 
Livstyckets deltagare det 
svenska språket. Utställningen 
är ett resultat av mötet mellan 
deltagare, lärare och museets 
personal och har gett upphov 
till mönster, textilier och möb-
ler. Utställningen pågår fram 
till augusti 2010.
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HaLLå däR MagDaLena In De betou, prograMLeDare Svt För kySSt av SprIten

Magdalena in de Betou aktuell med alko-dokumentär

MagDaLena 
In De betou

Priset för kärleken till kapitalismen
medan en stor del av befolkningen hankar sig fram på 
minimilöner. Moore är inte nådig i sin kritik och filmen 
är såklart hårt vinklad. Men underhållande, stundtals 
tragikomisk och tankeväckande. Hade till exempel 
ingen aning om att företag har rätt att ta ut skyhöga 
livförsäkringar på sina anställda. Osmakligt och oetiskt 
att ett företag vinner på att en anställd dör. Moore stäl-

ler i sin film självklara och raka frågor till dem som blivit 
allt rikare under den ekonomiska krisen – men skräm-
mande nog vägrar de ofta att svara. 

Någon lösning ger inte Moore, däremot hopp. Hoppet 
stavas Obama – och den lilla människans kamp för ett 
rättvisare samhälle.
  MarIa ZaItZeWSky

tIpS ocH Synpunkter   Maria Zaitzewsky   tel: 08-672 60 56   e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se 



Det var fantastiskt. Det var para-
diset. Det var himlen inte runt 
hörnet, utan här och nu. Det 
var ett helt nytt land. Tidigare 

hade jag varit i ett helt annat land, i Lan-
det Utanför, alltid kikat in, varit nyk-
ter och blyg, rädd, tyst och försiktig. 

Sociala sammanhang var som herpes. Jag 
höll mig undan. Nu var det som om någon 
öppnade en dörr mitt i stormen. Man var 
välkommen. Hela ens inre blev en fjäder i 
ett azurblått rum. Det var fantastiskt.

Dagen efter mådde jag så dåligt 
att det blev intressant. Jag mådde 
häpnadsväckande illa. Resan tillbaka 
till mig själv blev fasansfull. Jag gick av 
mig svetten och huvudvärken i Haga 
tillsammans med Peter och svor att aldrig 
dricka igen, någonsin. Det var inte värt 
det.

Det höll i två veckor och sedan var jag 
fast. Det läskiga var att baksmällan blev 
lindrigare efter den där första gången. 
En helg var inte en helg utan skramlet 
från systemkassen. Jag kunde bli lycklig 
redan på torsdagen när jag visste att jag 
skulle få dricka på fredagen. Bara tanken 
på alkohol gjorde mig nästan berusad. 
Sedan stod jag vid ena högtalaren hemma 
hos Peter, han stod vi den andra, och vi 
headbangade bort eftermiddagen till 
Bad Fun med The Cult på max volym. 
Sedan åkte vi in till stan och ägde den 
tillsammans med de andra.

Vad jag älskade den där världen! Varje 
ansikte var ett löfte. Ingenting skulle 
någonsin ta slut. Jag vågade tala med 
flickor och de talade med mig! Alkoholen 
var nyckeln till hela världen. Jag mådde 
så oerhört bra i den där transformeringen 
från mig själv till någon annan. Jag 
älskade att stå på borden och sjunga med. 
Jag älskade människorna omkring mig. 
Jag älskade att natten faktiskt aldrig tog 

slut, älskade taxins snabba däck från 
krog till krog, älskade hur det glittrade 
överallt, de kalla glasen, deras välsignade 
tyngd i mina händer. Jag var född för den 
där världen!

Jag älskade dagen efters kranka blek-
het. Jag kom strax på att det gick att 
dricka då igen, och må lika bra igen. 
Där någonstans skiljde jag ut mig. De 

flesta av mina vänner tyckte inte om att 
dricka på morgonen, dagen efter. Jag äls-
kade det. Det var frid och harmoni. Jag var 
i kontakt med universum. Jag var Gud.

Jag hade mycket roligt med alkoholen. 
Alla uppträdanden, alla resor, alla 
fullständigt overkligt galna nätter, alla 
nattklubbar, alla märkliga uppvaknanden 
i fel ända av stan utan   pengar, alla 

människor, alla ansikten vid bardiskarna, 
alla oerhörda äventyr jag har upplevt har 
jag alkoholen att tacka för.

Men den tog över. Den slöt sig omkring 
mig som blöta fingrar runt ljuset. Jag 
drack mer och mer. Alltid. Jag kunde inte 
göra något utan att dricka. Jag blev fet, 
sjuk och deprimerad. Jag blev ensam. Jag 
drack för att jag var ensam men fattade 
inte att jag var ensam för att jag drack.

När jag slutade dricka 2005 bör-
jade livet. Men det är inte lätt. 
Jag har haft alkoholen som en 
glittrande Gandalf-stav i 16 år. 

En sådan sliter man inte bara bort. Jonna 
har varit ett stort bultande hjärta och ett 
oerhört stöd. Utan henne hade det aldrig 
gått. Men man måste vara nykter för sin 
egen skull. Jag har fått lära mig allting på 
nytt. Gå ut och handla, gå på krogen, träffa 
människor, uppträda, gå på släktmiddag, 
kramas, ha sex, ringa jobbiga telefonsam-
tal, gå och handla. Livet kort sagt. Allting 
har jag fått lära mig på nytt. Att göra det 
utan alkohol har varit att lära sig leva på 
nytt.

Jag skrev en roman som heter Flykt-
soda, som kom ut 2005. Den försvann 
skoningslöst snabbt tyvärr. Jag tycker det 
är synd. För jag vet att den kan vara till 
god hjälp för många människor.

För två veckor sedan hade jag beslutat 
mig för att dricka igen. Jag hade varit 
hemma och hämtat väskan som jag 
tänkt gömma flaskorna i. Jag tänkte köpa 
whiskey i presentförpackning. På det 
sättet tänkte jag lura folk om det fanns 
någon som kände igen mig. Jag klarade 
mig den gången. Jag hade ett möte jag 
inte kunde avstyra och efter det mötet 
rann paniken ur mig. Jag köpte godis och 
glass istället och somnade lättad, rädd 
och mycket, mycket liten. n
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Fått lära allt på nytt
av marcus birro

sluta dricka sprit kan vem som helst göra. att hålla sig nykter däremot, 
är betydligt svårare. Första gången jag drack var 1989. Jag var sjutton. Det 
snöade ute. Jag och brorsan gick på de sunkigaste krogarna på andra Lång-
gatan och drack öl ur stora, tunga glas.

»vad jag älskade den där 
världen! varje ansikte var ett 
löfte. ingenting skulle nå-
gonsin ta slut.«

FLerFaLDigt prisbeLönaD För sitt skrivanDe

Författaren och poeten Mar-
cus Birro är 37 år och bor i 
Norrköping. Marcus är sambo 
med Jonna och har en son, 

Milo Santino Totti. 
Han har skrivit och gett ut 
elva böcke. Hab skriver kröni-
kor i flera tidningar samt om 

italiensk fotboll i Expressen. 
Marcus medverkar i Kvälls-
öppet på TV4 samt sänder 
Karlavagnen i Sveriges Radio 

P4 på fredagar. 
Marcus Birro är flerfaldigt 
prisbelönad för sitt skri-
vande. marcus birro

ILLUSTRATION: RURIK zAITzEWSKY
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Miljonlotter att vinna. Tre lotter vinner förstapristaga-
ren, en lott vardera får de tio som därnäst har tur i dragningen. 
Skicka in lösningen till Accent, Box 12825, 112 97 Stockholm, 
senast 25 november 2009. Märk kuvertet Kryss 8/2009.

naMn

aDreSS

poStaDreSS

FörSta pris, tre Miljonlotter: Sören Edlund, Malmö. 
SiDovinSter, varsin Miljonlott:Arne Friberg, Köping, Elly 
Grönberg, Alingsås, Evert Andersson, Hörby, K-W Nordström, 
Borlänge, Siv Bång, Alvesta, Elsa Petersson, Sävsjö, Mikael 
Holmgren, Umeå, Birgit Wate, Karlskoga, Irma Nyström, Eskil-
stuna, Ann-Christin Ljung Bäcklin, Eriksnäsbo,  Bollnäs. Accent 
gratulerar!

korSorD Nr 8 2009

   korSorD nr 8 2009    löSning nr 6 2009

   vinnare  nr 5 2009



KALENDARIUM 2009INFORMATION FRÅN IOGT-NTO

UNDER HÖSTEN har debatten 
om att tillåta försäljning av vin 
på gårdar i Sverige tagit fart. Vi 
behöver agera mot detta! 

Debattartiklar och insändare bör 
besvaras. Tips och hjälp kan ni 
få av Bo Högstedt, bo.hogstedt@
iogt.se, tfn 08-672 60 47.

Kontakta era lokala riksdags-
ledamöter i frågan och förklara 
argumenten mot. 

De främsta argumenten mot 
gårdsförsäljning är: 
• Om gårdsförsäljning tillåts 

Agera mot försäljning av 
alkohol på gårdarna – nu!

Vit Jul på Gekås 
Kom och hjälp till – och få en gratisresa till Gekås

NOVEMBER
6–8  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
7  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

DECEMBER
–6 Vit Jul på Gekås, Ullared
1  Vit Jul-kampanjen startar
1  Internationella HIV/AIDS-dagen
4  Kampanjutbildning, Stockholm
4–6 Värvning på Tomteland, Mora
5  Episerverkurs, fortsättning, Stockholm
7–13  Lucia Stoppa langningen
11–13  Värvning på Tomteland, Mora

JANUARI 2010 
16–17  Värvar kick-off, Wendelsberg
22–23  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder, Tollare 
23  Specialutbildning för DO, träff 4, Tollare
24  DO-konferens, Tollare

 

är risken stor att vårt svenska 
Systembolag ifrågasätts av EU 
och i värsta fall kan vi förlora 
vårt monopol.
• Det fi nns inget som tyder på att 
turismen skulle öka specifi kt om 
gårdar får sälja vin. 
• Finland har visserligen 
gårdsförsäljning idag, men 
EU-kommissionen har ännu inte 
fastställt om det är förenligt med 
monopolet eller ej. Dessutom vet 
vi inte hur EG-domstolen skulle 
döma.
• Hela folkhälsoargumentet är i 
farozonen. 
 

Föreningstävling!
Ett kreativt rådslag
HUR KOMMER vår organisation 
att se ut i framtiden, vilka vär-
deringar har vi som folkrörelse? 
Om 5 år, om 10 år eller kanske 
om 50 år? 
Tävlingsperioden är 15 september 
– 15 december 2009 och tävlings-
kategorierna är konst (collage, 
skulptur, måleri, textil mm), mu-
sik (egen text och musik), skrift 
(berättelse, dikt mm) och video/
fi lm/foto (spelfi lm, reklamfi lm, 
informationsfi lm, fotoutställning 
mm). 
Priser: I varje kategori 1:a pris 
7 500 kr, 2:a pris 5 000 kr och 3:e 
pris 2 500 kr. 
Bidragen skickas senast 15 
december till IOGT-NTO, Box 
12825, 112 97 Stockholm. Bidra-
gen kommer sedan att presen-
teras som utställningar på olika 
platser i IOGT-NTO-landet, på 
webben och på kongressen 2011. 
NBV bör kontaktas så att ett 
”Kreativt rådslag” anmäls som 
annan folkbildningsverksamhet.

VIT JUL kommer i år att f in-
nas på Gekås i Ullared den 23 
november–6 december. Gekås 
är ett enormt stort varuhus där 
det passerar ca 33 000 personer 
varje dag. Vi kommer att hålla 
till inomhus för namnunder-
skrifter, utdelning av ballonger 
till barnen, bjuda på pepparka-
kor och informera om kampan-
jen. Fokus kommer helt och 
hållet att ligga på Vit Jul.

Till denna stora satsning 
behöver vi er hjälp! För alla 
som deltar i minst tre dagar 

bekostar Vit Jul resan (billigas-
te färdmedel), boendet i Gekås 
stugby samt frukost, lunch och 
middag. Självklart kommer det 
att f innas gott om tid för egen 
fritid och varför inte passa på 
att köpa alla julklappar när 
man ändå är där? 

ANMÄLAN

Skicka en intresseanmälan till 
info@vitjul.com så får du mer 
information.
Vid frågor kan du ringa till 
projektledaren Carina Friberg 
Fabregat 08-672 60 11.

Vit Jul-aktiviteter
PLANERAR NI någon aktivitet 
för Vit Jul? Nu kan alla distrikt 
och föreningar ansöka om 
ekonomiskt stöd för dessa akti-
viteter! Maila till info@vitjul.
com så får du mer information. 
Du kan också ringa till 
08-672 60 00. 

SNART ÄR det Lucia! Det 
är ett bra tillfälle att dela ut 
f lygbladet ”En schyst vuxen” 
i vår antilangningskampanj. 
Nu f inns en enklare variant 
av f lygbladet att ladda ner 
på www.iogt.se/antilang-
ning.
Tänk på att sprida vårt bud-
skap kring riskhelger som 
Valborg, skolavslutningar 
och Halloween. Glöm inte 
lokala festivaler och arran
gemang! 
Vid frågor eller önskemål 
om att få upptryckta f lyg-
blad kontakta:
Helena Bergkvist, helena.
bergkvist@iogt.se, 
08-672 60 18 

En schyst vuxen

Utbildningar
Endagsutbildningarna 
Aktuell alkoholpolitik och 
opinionsbildning samt 
Preventionskunskap
UTBILDNINGSDAGEN INNE-

HÅLLER ett gemensamt pass 
med utgångspunkt från IOGT-
NTO:s nya studiematerial om 
alkoholpolitik. Efter lunchen 
väljer du som deltagare inrikt-
ning – Aktuell alkoholpolitik 
och opinionsbildning eller 
Preventionskunskap. 
UTBILDNINGEN GENOMFÖRS 

PÅ FÖLJANDE ORTER: 

7 november, Wendelsbergs folk-
högskola i Mölnlycke
14 november, IOGT-NTO-
gården, Vattentorget i Växjö
Kursansvariga är Bo Högstedt, 
08-672 60 47, bo.hogstedt@iogt.
se och Helena Bergkvist, 
08-672 60 18, helena.bergkvist@
iogt.se. 
ANMÄLAN senast två veckor 
före respektive utbildningsdag på 
www.iogt.se/utbildningar.

Endagsutbildning om 
kampanjer
VAD ÄR viktigt att tänka på i 
samband med planering och 
genomförande av kampanjer? 
Hur gör vi för att nå ut med vårt 
budskap och hur marknadsför 
vi dem? Hur arbetar vi praktiskt 
med kampanjer på hemmaplan? 

TID OCH PLATS

Fredagen den 4 december kl 
9.30–16.00 i NBV:s lokal på 
Bergsunds Strand 43 i Stock-
holm, T-bana Hornstull.
KOSTNAD

Kursen kostar 200 kronor. 
IOGT-NTO står för resor med 
billigaste färdsätt samt lunch 
och fi ka under dagen.
ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är den 20 
november. Anmäl dig via 
www.iogt.se/utbildningar.
Vid frågor kontakta:
Helena Bergkvist, helena.berg-
kvist@iogt.se, 08-672 60 18.

Kurs om hemsidor 
FÖR DIG som vill starta upp en 
hemsida för din förening eller 
kamratstöd, eller som är webbre-
daktör för en befi ntlig IOGT-
NTO-hemsida!
I höst erbjuder vi en grund- och 
fortsättningskurs i publicerings-
systemet Episerver.

Vi kommer att arbeta praktiskt 
med hur man lägger upp och 
sköter en IOGT-NTO-hemsida. 
I fortsättningskursen går vi 
vidare med mer avancerade 
funktioner.
TID OCH PLATS

Grundkurs – lördagen den 7 no-
vember kl 10–16, IOGT-NTO:s 
kansli, Stora Essingen.
Fortsättningskurs – lördagen den 
5 december kl 10–16, IOGT-
NTO:s kansli, Stora Essingen.
KOSTNAD

Kursen kostar 300 kr. Billigaste 
färdsätt bekostas av IOGT-
NTO. Lunch och fi ka ingår.
ANMÄLAN och mer information 
fi nns på www.iogt.se/webbut-
bildningar.

Distriktstävling!
Höstkampen
UNDER SOMMAREN har runt 
tusen nya medlemmar värvats till 
IOGT-NTO! För att den posi-
tiva trenden ska fortsätta måste 
alla dra sitt strå till stacken. 
Målet är 8 000 nya medlemmar 
under 2009! 
Kampanjen pågår under okto-
ber–december. Varje månad delar 
vi ut priser till de fem distrikt 
som värvat � est medlemmar.
Dessutom utgår 10 000 kr i pre-
mie till alla distrikt som under 
kampanjperioden värvar minst 5 
procent av sitt medlemsantal 
(fr o m 1 jan 2009).
REGLER:

• De nya medlemmarna ska 
värvas under perioden 1/10−31/12 
2009. 
• Inkomna värvartalonger i origi-
nal ska fi nnas på Medlemsservice 
senast den 7/1 2010 för att räknas 
i tävlingen. För månadsetapperna 
gäller 3/11, 3/12 och 7/1. 
• Medlemmar i IOGT-NTO 26 
år och äldre räknas i tävlingen.
• Nya medlemmar värvade under 
centrala kampanjer under perio-
den räknas inte in i tävlingen.
Vid frågor kontakta Margareta 
Brandt, maragareta.brandt@iogt.
se, tfn 0701-90 84 50. 

Julkonsertchansen
Tävlingsperiod 1 oktober–
15 november
Värva och var med om utlott-
ningen av en weekend i Göteborg 
med Peter Jöbacks julkonsert! 
Alla medlemmar i IOGT- NTO 
kan delta! Vi lottar ut tre vinnare 
som får en resa för två personer 
till Göteborg den 11–12 december! 
Resa, hotell, middag och julkon-
sert ingår.
REGLER

•Nya medlemmar i IOGT-NTO 
26 år eller äldre räknas. 
•Värvartalongerna i original ska 
vara hos Medlemsservice senast
17/11.
•De tre vinnarna meddelas per-
sonligen direkt efter tävlingens 
avgörande. 
Vid frågor kontakta Margareta 
Brandt, maragareta.brandt@iogt.
se, tfn 0701-90 84 50. 

Varje förening som arrangerar 
alkoholfria mingel får ett bidrag 
på 5 000 kronor.
För mer information kontakta 
olle.andersson@iogt.se, 
0733-83 83 28.

5 000 kr till 
alkoholfria 
mingel
Sök pengar till alkoholfria 
arrangemang! 

Pumpen
12 november kl 20.00
www.iogt.se/pumpen

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.
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UNDER HÖSTEN har debatten 
om att tillåta försäljning av vin 
på gårdar i Sverige tagit fart. Vi 
behöver agera mot detta! 

Debattartiklar och insändare bör 
besvaras. Tips och hjälp kan ni 
få av Bo Högstedt, bo.hogstedt@
iogt.se, tfn 08-672 60 47.

Kontakta era lokala riksdags-
ledamöter i frågan och förklara 
argumenten mot. 

De främsta argumenten mot 
gårdsförsäljning är: 
• Om gårdsförsäljning tillåts 

Agera mot försäljning av 
alkohol på gårdarna – nu!

Vit Jul på Gekås 
Kom och hjälp till – och få en gratisresa till Gekås

NOVEMBER
6–8  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
7  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

DECEMBER
–6 Vit Jul på Gekås, Ullared
1  Vit Jul-kampanjen startar
1  Internationella HIV/AIDS-dagen
4  Kampanjutbildning, Stockholm
4–6 Värvning på Tomteland, Mora
5  Episerverkurs, fortsättning, Stockholm
7–13  Lucia Stoppa langningen
11–13  Värvning på Tomteland, Mora

JANUARI 2010 
16–17  Värvar kick-off, Wendelsberg
22–23  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder, Tollare 
23  Specialutbildning för DO, träff 4, Tollare
24  DO-konferens, Tollare

 

är risken stor att vårt svenska 
Systembolag ifrågasätts av EU 
och i värsta fall kan vi förlora 
vårt monopol.
• Det fi nns inget som tyder på att 
turismen skulle öka specifi kt om 
gårdar får sälja vin. 
• Finland har visserligen 
gårdsförsäljning idag, men 
EU-kommissionen har ännu inte 
fastställt om det är förenligt med 
monopolet eller ej. Dessutom vet 
vi inte hur EG-domstolen skulle 
döma.
• Hela folkhälsoargumentet är i 
farozonen. 
 

Föreningstävling!
Ett kreativt rådslag
HUR KOMMER vår organisation 
att se ut i framtiden, vilka vär-
deringar har vi som folkrörelse? 
Om 5 år, om 10 år eller kanske 
om 50 år? 
Tävlingsperioden är 15 september 
– 15 december 2009 och tävlings-
kategorierna är konst (collage, 
skulptur, måleri, textil mm), mu-
sik (egen text och musik), skrift 
(berättelse, dikt mm) och video/
fi lm/foto (spelfi lm, reklamfi lm, 
informationsfi lm, fotoutställning 
mm). 
Priser: I varje kategori 1:a pris 
7 500 kr, 2:a pris 5 000 kr och 3:e 
pris 2 500 kr. 
Bidragen skickas senast 15 
december till IOGT-NTO, Box 
12825, 112 97 Stockholm. Bidra-
gen kommer sedan att presen-
teras som utställningar på olika 
platser i IOGT-NTO-landet, på 
webben och på kongressen 2011. 
NBV bör kontaktas så att ett 
”Kreativt rådslag” anmäls som 
annan folkbildningsverksamhet.

VIT JUL kommer i år att f in-
nas på Gekås i Ullared den 23 
november–6 december. Gekås 
är ett enormt stort varuhus där 
det passerar ca 33 000 personer 
varje dag. Vi kommer att hålla 
till inomhus för namnunder-
skrifter, utdelning av ballonger 
till barnen, bjuda på pepparka-
kor och informera om kampan-
jen. Fokus kommer helt och 
hållet att ligga på Vit Jul.

Till denna stora satsning 
behöver vi er hjälp! För alla 
som deltar i minst tre dagar 

bekostar Vit Jul resan (billigas-
te färdmedel), boendet i Gekås 
stugby samt frukost, lunch och 
middag. Självklart kommer det 
att f innas gott om tid för egen 
fritid och varför inte passa på 
att köpa alla julklappar när 
man ändå är där? 

ANMÄLAN

Skicka en intresseanmälan till 
info@vitjul.com så får du mer 
information.
Vid frågor kan du ringa till 
projektledaren Carina Friberg 
Fabregat 08-672 60 11.

Vit Jul-aktiviteter
PLANERAR NI någon aktivitet 
för Vit Jul? Nu kan alla distrikt 
och föreningar ansöka om 
ekonomiskt stöd för dessa akti-
viteter! Maila till info@vitjul.
com så får du mer information. 
Du kan också ringa till 
08-672 60 00. 

SNART ÄR det Lucia! Det 
är ett bra tillfälle att dela ut 
f lygbladet ”En schyst vuxen” 
i vår antilangningskampanj. 
Nu f inns en enklare variant 
av f lygbladet att ladda ner 
på www.iogt.se/antilang-
ning.
Tänk på att sprida vårt bud-
skap kring riskhelger som 
Valborg, skolavslutningar 
och Halloween. Glöm inte 
lokala festivaler och arran
gemang! 
Vid frågor eller önskemål 
om att få upptryckta f lyg-
blad kontakta:
Helena Bergkvist, helena.
bergkvist@iogt.se, 
08-672 60 18 

En schyst vuxen

Utbildningar
Endagsutbildningarna 
Aktuell alkoholpolitik och 
opinionsbildning samt 
Preventionskunskap
UTBILDNINGSDAGEN INNE-

HÅLLER ett gemensamt pass 
med utgångspunkt från IOGT-
NTO:s nya studiematerial om 
alkoholpolitik. Efter lunchen 
väljer du som deltagare inrikt-
ning – Aktuell alkoholpolitik 
och opinionsbildning eller 
Preventionskunskap. 
UTBILDNINGEN GENOMFÖRS 

PÅ FÖLJANDE ORTER: 

7 november, Wendelsbergs folk-
högskola i Mölnlycke
14 november, IOGT-NTO-
gården, Vattentorget i Växjö
Kursansvariga är Bo Högstedt, 
08-672 60 47, bo.hogstedt@iogt.
se och Helena Bergkvist, 
08-672 60 18, helena.bergkvist@
iogt.se. 
ANMÄLAN senast två veckor 
före respektive utbildningsdag på 
www.iogt.se/utbildningar.

Endagsutbildning om 
kampanjer
VAD ÄR viktigt att tänka på i 
samband med planering och 
genomförande av kampanjer? 
Hur gör vi för att nå ut med vårt 
budskap och hur marknadsför 
vi dem? Hur arbetar vi praktiskt 
med kampanjer på hemmaplan? 

TID OCH PLATS

Fredagen den 4 december kl 
9.30–16.00 i NBV:s lokal på 
Bergsunds Strand 43 i Stock-
holm, T-bana Hornstull.
KOSTNAD

Kursen kostar 200 kronor. 
IOGT-NTO står för resor med 
billigaste färdsätt samt lunch 
och fi ka under dagen.
ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är den 20 
november. Anmäl dig via 
www.iogt.se/utbildningar.
Vid frågor kontakta:
Helena Bergkvist, helena.berg-
kvist@iogt.se, 08-672 60 18.

Kurs om hemsidor 
FÖR DIG som vill starta upp en 
hemsida för din förening eller 
kamratstöd, eller som är webbre-
daktör för en befi ntlig IOGT-
NTO-hemsida!
I höst erbjuder vi en grund- och 
fortsättningskurs i publicerings-
systemet Episerver.

Vi kommer att arbeta praktiskt 
med hur man lägger upp och 
sköter en IOGT-NTO-hemsida. 
I fortsättningskursen går vi 
vidare med mer avancerade 
funktioner.
TID OCH PLATS

Grundkurs – lördagen den 7 no-
vember kl 10–16, IOGT-NTO:s 
kansli, Stora Essingen.
Fortsättningskurs – lördagen den 
5 december kl 10–16, IOGT-
NTO:s kansli, Stora Essingen.
KOSTNAD

Kursen kostar 300 kr. Billigaste 
färdsätt bekostas av IOGT-
NTO. Lunch och fi ka ingår.
ANMÄLAN och mer information 
fi nns på www.iogt.se/webbut-
bildningar.

Distriktstävling!
Höstkampen
UNDER SOMMAREN har runt 
tusen nya medlemmar värvats till 
IOGT-NTO! För att den posi-
tiva trenden ska fortsätta måste 
alla dra sitt strå till stacken. 
Målet är 8 000 nya medlemmar 
under 2009! 
Kampanjen pågår under okto-
ber–december. Varje månad delar 
vi ut priser till de fem distrikt 
som värvat � est medlemmar.
Dessutom utgår 10 000 kr i pre-
mie till alla distrikt som under 
kampanjperioden värvar minst 5 
procent av sitt medlemsantal 
(fr o m 1 jan 2009).
REGLER:

• De nya medlemmarna ska 
värvas under perioden 1/10−31/12 
2009. 
• Inkomna värvartalonger i origi-
nal ska fi nnas på Medlemsservice 
senast den 7/1 2010 för att räknas 
i tävlingen. För månadsetapperna 
gäller 3/11, 3/12 och 7/1. 
• Medlemmar i IOGT-NTO 26 
år och äldre räknas i tävlingen.
• Nya medlemmar värvade under 
centrala kampanjer under perio-
den räknas inte in i tävlingen.
Vid frågor kontakta Margareta 
Brandt, maragareta.brandt@iogt.
se, tfn 0701-90 84 50. 

Julkonsertchansen
Tävlingsperiod 1 oktober–
15 november
Värva och var med om utlott-
ningen av en weekend i Göteborg 
med Peter Jöbacks julkonsert! 
Alla medlemmar i IOGT- NTO 
kan delta! Vi lottar ut tre vinnare 
som får en resa för två personer 
till Göteborg den 11–12 december! 
Resa, hotell, middag och julkon-
sert ingår.
REGLER

•Nya medlemmar i IOGT-NTO 
26 år eller äldre räknas. 
•Värvartalongerna i original ska 
vara hos Medlemsservice senast
17/11.
•De tre vinnarna meddelas per-
sonligen direkt efter tävlingens 
avgörande. 
Vid frågor kontakta Margareta 
Brandt, maragareta.brandt@iogt.
se, tfn 0701-90 84 50. 

Varje förening som arrangerar 
alkoholfria mingel får ett bidrag 
på 5 000 kronor.
För mer information kontakta 
olle.andersson@iogt.se, 
0733-83 83 28.

5 000 kr till 
alkoholfria 
mingel
Sök pengar till alkoholfria 
arrangemang! 

Pumpen
12 november kl 20.00
www.iogt.se/pumpen

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.



accenti rörelse

30 accent oktober 2009

I Gamla elverket i Falun är det 
musik- och kulturverksamheten 
som dominerar. IoGt-ntos loka-
ler är gigantiska men här lyckas 
kamratstödet med det som många 
andra misslyckas med: Här är det 
fullsatt gång efter gång. 

text ocH Foto: pIerre andersson

n Falun Mitt i centrala Falun, alldeles 
invid Faluån, ligger ett gammalt elverk. En 
röd tegelbyggnad från en tid då industri-
byggnader fortfarande kunde vara pam-
piga palats. Över tvåtusen kvadratmeter, 

fördelat på två fastigheter och såväl större 
salar som mindre rum och prång.

Här finns de förtappades kafé. Ja, den 
heter så, den lilla serveringen i rummet 
som vetter mot ån. Ett kafé för dem som 
tappat fotfästet och som har svårt att hitta 
tillbaka till sin plats i samhället. En nykter 
kulturmötesplats. 

När jag kommer till lokalen, de kallar 
den just för Gamla Elverket nu för tiden, 
håller Tommy Johansson på att lasta in 
tolv flak Godtemplaredricka och ett par 
gitarrer i sin Volvokombi. Det är förmid-
dag och än så länge en av sommarens var-
maste dagar och Tommy håller på med de 
sista förberedelserna för en musikfestival 
strax utanför stan. I örat sitter mobilens 

handsfree som klistrad, och det går inga 
långa stunder mellan samtalen.

– Det blir mycket planering när man job-
bar med det här, nästan alla inblandade 
har ett missbruk med i bilden.

För dryGt tIo år sedan kallades den stora 
tegelbyggnaden vid Faluån fortfarande för 
Globen, ett traditionstungt namn som inte 
är alldeles ovanligt på gamla ordenshus. 
Tommy Johansson, som just hade tagit 
sig ur ett långvarigt missbruk, såg lokalen 
och blev intresserad av att göra något där. 

– Lokalerna såg tomma ut, det var inte 
så mycket verksamhet. Allt började med 
att jag gick på en massa föreningsmöten, 
jag minns att det var väldigt ordningsamt 

De förtappade 
driver verksamheten framåt i Falun

tommy Johansson årets sockanstipendiat. I början av oktober fick tommy Johansson ta emot årets sockanstipendie i Falun. stipendiet på 
 20 000 kronor fick han för sitt "oförtröttliga och orädda arbete mot våld”. sockanstipendiet delas ut av Mattias ströms minnesfond. Fonden har 
funnits sedan 2004 då Mattias ström föll offer på grund av oprovocerat våld. 



allting, säger han och skrattar. Men med-
lemmarna jag träffade där var väldigt posi-
tiva till att göra något. De var glada att en 
ny generation kom in. 

Tommy Johansson och ett gäng kompi-
sar, tolvstegare som han kallar dem, fick 
tillgång till lokalen och De förtappades 
kafé var ett faktum. 

– Föreningen som fanns här då var ett 
gäng pensionärer. Jag har jättestor respekt 
för dem och har fått mycket hjälp därifrån. 
Det här är en grupp medlemmar som verk-
ligen ska äras, de har varit aktiva länge på 
ett mycket imponerande sätt. Och de var 
redan från början glada att det kom in nytt 
folk som kunde föra traditionerna vidare.

sedan dess Har kaMratstödsverksaMHeten på 
Gamla Elverket utvecklats och idag är det 
den verksamhet som syns mest i huset. 
För några år sedan fick Tommy Johansson 
chansen att börja arbeta heltid med verk-
samheten, till sin hjälp har han ytterligare 
tre som är anställda med hjälp av lönebi-
drag. 

– Jag har haft många fördomar 
om IOGT-NTO men jag måste säga 
att jag har mötts med stor tolerans 
och respekt. Det har hela tiden varit 
högt i tak. Nu är jag i och för sig en 
person som är väldigt noga med ord-
ning och reda och det har nog hjälpt. 

Kulturverksamheten dominerar 
i huset. Här arrangeras konsertkvällar, 
soppkafé med musik och teaterföreställ-
ningar. Här ordnas också kamratstödsmö-
ten, föredrag och debatter.

– Jag ser kulturen som ett språk för den 
förtryckta människan. Många av dem som 
kommer hit har inte fått en miljö de kun-
nat växa i. De har varit utstämplade av 
samhället och det är fantastiskt kul att se 
vad som händer när de kommer hit. 

Med en lokalförening som främst bestod 
av medlemmar som varit med i organisa-
tionen väldigt länge ligger det nära till 
hands att fundera på kulturkrockar. Här 
fylls föreningens lokaler plötsligt av en 
massa människor med missbrukspro-
blem. Men Tommy Johansson har inte sett 
några problem.

– Jag har inte märkt mycket av någon 
kulturkrock mellan den traditionella för-
eningsverksamheten och det sociala benet. 
Vi har inte haft några konflikter, snarare 
är det så att det vi gör har fått mycket upp-
skattning och uppmärksamhet både inom 
och utanför organisationen. 

Idag är nästan all verksamhet i huset 
öppen. Vem som helst är välkommen, man 
behöver inte vara medlem för att dyka upp. 

– De som kommer är inte alltid nykte-
rister men alla vet vad som gäller när de 
är här. Jag är säker på att den här typen 
av verksamhet stärker organisationen och 
dessutom värvar vi många medlemmar 

som sen blir aktiva i föreningen här. 

JaG FråGar vad det är som gör att den sociala 
verksamheten i Gamla Elverket blivit så 
framgångsrik. Tommy Johansson funde-
rar ett par ögonblick innan han svarar.

– Vår människosyn. Vi gör inte skillnad 
på folk och vi har tydliga regler kring det 
här. Vi jobbar hårt på att ingen är värd mer 
än någon annan. Samtidigt är vi väldigt 

noga med att sätta gränser där det behövs. 
Vi pratar också om uthållighet. Om kon-

sten att hänga i och jobba på även när de 
snabba kickarna är förbi. 

– Det är uthålligt och svettigt arbete som 
har skapat det här. Kickfixerade männis-
kor tröttnar ofta fort så jag är noga med 
att tala om vad som gäller från början. 
Den som kommer hit och gör en insats får 
också bekräftelse. Men det duger inte att 

falun

oktober 2009 accent 31

»Jag har haft många fördomar om 
IOGT-NTO men jag måste säga att 
jag har mötts med stor tolerans 
och respekt.« 

betala vad du vill. Inträdet till slaggsten är 
frivilligt. allt överskott går till den sociala 
verksamheten.

planeringsmöte. om ett par timmar drar festivalen igång och de sista detaljerna gås igenom 
och planeras. Många av funktionärerna har ett eget missbruk i bagaget.

• Egen alternativ kulturverksamhet med 
De förtappades café som nav på Gamla 
Elverket. Omkring 120 arrangemang per år 
med musik, teater, konstutställningar och 
föreläsningar.

• Föreläsningar och utbildningar för för-
äldrar, skolelever, arbetsförmedling, polis, 
politiker, försäkringskassa, socialtjänst 
osv.

• Praktikplatser och placeringar från 
arbetsförmedling, försäkringskassa, soci-
altjänst, kriminalvård med flera.

• Kulturgrupper för barn och ungdomar 
från dysfunktionella miljöer.

• Konferensverksamhet med hemlagad 
mat och hembakat bröd. 

• Rådgivning för människor som har ett 
eget beroende eller lever nära aktiva bero-
ende. Fyra jourtelefoner finns.

• Nybyggd semiprofessionell inspelnings-
studio för ljud och film.

• Man utför även målning, bygg och snick-
erier, el och nätverksinstallationer och 
diverse andra tjänster.

det Här Händer på GaMla elverket
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komma hit och glänsa och tro att man får 
en massa gratis. 

Tommy Johanssons bakgrund kan 
med fog beskrivas som brokig. Från stö-
kig småkille till elevrådsordförande på 
gymnasiet till folkhögskola och ett möte 
med spriten som drev honom mot den 
absoluta botten. 

– Jag började röka hasch när jag var 
tretton år och mina högstadieår var 
hemskt stökiga. När jag sen blev elev-
rådsordförande på gymnasiet trodde nog 
alla att det var frid och fröjd men i själva 
verket satt jag och rökte på inne på elev-
rådets expedition. Jag blev tidigt väldigt 
bra på att manipulera folk. 

Efter gymnasiet gick han på folkhög-
skola och utbildade sig till dramapeda-
gog. 

– Jag brukar säga att det var spriten 
som räddade mig. Jag började tycka att 
det var jobbigt att hålla på och knarka så 
jag tänkte att jag kunde dricka istället. 
Då tappade jag fullständigt kontrollen 
och slog i botten rejält. Jag tror att det 
är nödvändigt att hamna allra längst där 
nere innan man kan ta sig upp igen, jag 
har åtminstone aldrig hört någon berätta 
något annat. 

FraMåt luncH blIr det dags att åka upp 
till Lilltorpet, en folkpark i utkanten av 
Falun som också den ägs av IOGT-NTO-
rörelsen. Här arrangerar folket från 
Gamla Elverket för femte året i rad Slagg-
stensfestivalen. 

Slaggsten är en festival där alla artister 
ställer upp gratis. Publiken betalar vad 
de tycker att det är värt i inträde och alla 
pengar som kommer in går direkt till den 
sociala verksamheten . 

Lilltorpet ligger idylliskt vid en liten 
badsjö. Så här på sommaren håller man 
öppet i kafét varje dag och det ordnas 
nykter dans på helgerna. Här finns tim-
rade, faluröda hus och en gammaldags 
dansbana. Den blå himmeln från för-
middagen börjar bytas mot allt svartare 
moln. Regnskurarna avlöser snart varan-
dra och presenningar åker fram för att 
skydda utrustningen på scenen. 

– Typiskt Slaggstensväder, säger An-
drew Scott, ideellt arbetande ljudtekni-
ker. 

Efter lunch är det dags för genomgång 
med alla volontärer som är på plats för 
att genomföra festivalen. Influenserna 

från tolvstegsrörelsen är tydliga, mötet 
inleds med att alla får presentera sig och 
tala om hur de mår. Praktiska detaljer 
avhandlas och dagens lokaltidningar 
visas upp, festivalfolket är intervjuade i 
både Dalademokraten och Falukuriren. 

– vI startade den här festivalen för några 
år sedan för att vi såg att det fanns så bra 
förutsättningar, säger Tommy Johans-
son. Och för att det är viktigt att visa upp 
att IOGT-NTO kan göra sådant här. Det 
attraherar nya målgrupper. 

När de första artisterna går på scenen 
sent på torsdagseftermiddagen har reg-
net precis upphört och solen börjar titta 
fram. De stora publikskarorna lyser med 
sin frånvaro än så länge, men Tommy är 
inte bekymrad. 

– Förra året hade vi 500 besökare och 
jag skulle gärna se en fördubbling i år för-
stås. Men samtidigt kan vi inte bara hålla 
på och mäta hur många som kommer på 
arrangemangen, vi jobbar med männi-
skor här. Processen är målet och ofta är 
det i det småskaliga som kvalitén finns. n 
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Här bedrIvs en omfattande social verk-
samhet sedan tio år tillbaka. Idag är man 
omkring 300 medlemmar i föreningen och 
arrangerar mellan 100 och 120 kulturar-
rangemang samt mellan 2000 och 4000 
studietimmar varje år. 

Varje år arrangerar föreningen också 
Slaggstensfestivalen, en musikfestival där 
artisterna ställer upp gratis och intäkterna 
går till social verksamhet.
Läs mer på www.gamlaelverket.se och 
www.slaggsten.se

Fakta / GaMla elverket

det gamla elverket omfattar över tvåtusen kvadratmeter och ligger centralt i Falun.

de förtappades kafé är navet i hela verksamheten. Här ordnas omkring 120 arrangemang 
varje år.

»Vi startade den här festi-
valen för några år sedan för 
att vi såg att det fanns så bra 
förutsättningar. « 



Upstairs räddat 
av ideella krafter
HAGFORS Hagforsborna kunde 
inte acceptera att IOGT-NTOs 
ungdomscafé Upstairs måste 
stänga. De samlade in 100 000 
kronor så att den populära 
träffpunkten för bygdens 
unga kan vara kvar – i alla fall 
ett tag till.
I förra numret av Accent 
berättade vi att kommu-
nen dragit in sitt bidrag till 
Upstairs, och att verksamhe-
ten hotades av nedläggning. 
Men Hagforsborna proteste-
rade och visade med insam-
lingen hur mycket Upstairs 
betyder för deras ungdomar. 
– Jag tiggde ihop 100 000 
kronor på en vecka, berättar 
eldsjälen Sigrid Lundmark. 
Rädda Barnen lade hälften, 
och resten kommer från olika 
lokala företag. Den lokala 
sotaren gav oss 10 000 kronor 
bland annat.
– De här pengarna räcker 
fram till årsskiftet och ger oss 
andrum att se hur vi ska få in 
pengar på lång sikt. Men jag 
är envis, så det ordnar sig nog.

Västsvenska  
Träffen lockade  
200 till Fåglum
FÅGLUM  Över 200 personer 
kom till den vackra gamla 
festplatsen Krumbo i Fåglum, 
när de tre distrikten Älvsborg, 
Skaraborg och Göteborg bjöd 
in till Västsvenska Träffen, 
en gammal tradition som har 

återupplivats.
Vid tombolan och choklad-
hjulet var det full kommers, 
och åtgången på kaffe, smör-
gås och varm korv var stor. 
Scouterna lät alla pröva på 

att kasta både pil och livlina. 
Per-Olof Blixt spelade drag-
spel, Joakim Strandberg sjöng 
egna och andras låtar, och 
Durspelarnas musik var med-
ryckande. Ann-Louise Friberg 

från NBV pratade om Gunnar 
Arnborgs nya bok, och Hagar 
Andersson sålde sina vackra 
kort där behållningen går till 
vår ungdomsverksamhet.  Ett 
80-tal deltog i poängprome-

GÖTEBORG IOGT-NTO-rörelsens monter med tema 
”Skål för barnen” stack ut på årets bokmässa i 
Göteborg och bland utställarna på Internationella 
Torget. Många besökare, gamla, unga, vuxna och 
barn drack svartvinbärsjuice i montern och pas-
sade på att skriva långa meddelanden om alkohol-
reklam när de skickade flaskpost till biståndsminis-
ter Gunilla Carlsson eller folkhälsominister Maria 
Larsson. 

Bland besökarna syntes kändisar som Gudrun 
Schyman, Mark Levengood och Doreen. Gudrun 
Schyman deltog också tillsammans med Linnéa 
Forsberg från IOGT-NTO-rörelsen i seminariet ” 
Måste män slå kvinnor?”, ett av rörelsens totalt 
fem seminarier på Internationella Torget. Modera-
tor var författaren Peter Fröberg Idling som varit 
med och skrivit ”Våld till vardags”.

LENA ANDERSSON

VÄRLDENS BARN IOGT-NTO-
rörelsen kan även i år känna sig 
nöjd med sitt deltagande i Världens 
Barn-insamlingen. Från många 
håll i landet kommer rapporter om 
engagerade insatser.

På årets Stödgala för Världens 
Barn i Västerås konserthall med-
verkade cirka 300 elever från 
Musikskolan, och ca 500 personer 
kom och betalade entré

– Förra året gick kampanjteamet 
i Västerås från absoluta botten till 
absoluta toppen, tredje plats i stor-
stadskampen, mycket beroende 

på Lillemor Hellstrand från IOGT-
NTO-rörelsen och övriga frivilliga, 
berättar Göran Klingensjö, region-
samordnare för Västerås.

Junis i Växjö ordnade en Barn 
hjälper Barn-gala. I Norrköping 
har IOGT-NTOs lokalförening varit 
med och arrangerat Kulturfesten 
på Renströmmen. I Göteborg var 
UNF aktiva på Bok- och Biblioteks-
mässan samt ute på Hisingen. I 
Stockholm var ett 20-tal UNFare, 
varav några Junisledare, ute och 
samlade in pengar. Nio av UNFarna 
kommer från olika delar av landet 

och är på väg till Kambodja på en 
”schystresa”.

– Jag beräknar att närmare 
45 000 volontärer kommer att ha 
varit aktivt delaktiga i årets riks-
insamling, säger Peter Hjukström, 
projektledare för Världens Barn.

Bland väldigt många glädje-
ämnen i år vill jag särskilt lyfta 
fram det kraftigt ökade inslaget av 
ungdomar från musik- och kul-
turskolorna och från alla de klasser 
som deltar i Skolkampen för Värl-
dens Barn. 

LENA ANDERSSON
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”Skål för barnen” Stack ut på mäSSan

Temat ”Skål för barnen” fick många att stanna till en stund i IOGT-NTO-rörelsens monter på
 bokmässan.  FOTO: PIeRRe ANDeRSSON

många igång för VärldenS barn

Det glada UNF-gänget syntes 
och hördes när de drog ut i 
Stockholm för att samla in 
pengar. FOTO: LINNéA FORSBeRG



naden fram till kvarnen i Fåg-
lum och passade på att titta 
närmare på både kvarnen och 
hembygdsstugans utställning. 
För de 120 hungriga mid-
dagsgästerna väntade sedan 
en välsmakande buffé i klubb-
lokalen. Där bjöds också på 
uppskattad underhållning 
av Showtime – Nils Axelsson, 
Adrian Smith och Roger Jans-
son - som också stod för dans-
musiken./ALVA STRANDBERG

Bjuda på äpplen 
öppnar för samtal
ÖRNSkÖLDSVIk Bondens mark-
nad har blivit en populär akti-
vitet på höstarna. I Örnskölds-
vik deltog några IOGT-NTO 
-medlemmar med ett stånd på 
torget, där de delade ut äpplen 
och fick igång samtal. 30 kilo 
äpplen hade de plockat i egna 
och andra medlemmars träd-
gårdar.
– Det blev en bra dag på torget, 
konstaterar Lars Lundgren. Vi 
pratade med folk, delade ut 
äpplen och informationsmate-
rial och knöt goda kontakter. 
Bättre och billigare än God-
templaredricka, tyckte vi.

Ny film visar IOGT-
möte i Sollefteå  
hösten 1882
SOLLEFTEÅ I en nyinspelad 
film får vi vara med på ett 
möte i logen Thule i Sollefteå 
hösten 1882. Det är medlem-
mar i dagens IOGT-NTO-fören-
ing på orten som tagit initiativ 
till den ovanliga filmen. I en 
studiecirkel har de under två 
år forskat, letat material och 
diskuterat hur ett möte kunde 
se ut 1882. 

Med utgångspunkt från ett 
protokoll har de sedan genom-
fört och filmat ett möte som 
det kan ha sett ut den 15 okto-
ber 1882. Medverkande loge-
medlemmar och tjänstemän i 
vackra regalier spelas i filmen 

av medlemmar i föreningen, 
Multrå kyrkokör och Sollefteå 
amatörteater.

– Ur ett historiskt perspek-
tiv kan det vara intressant att 
följa hur man i rörelsens bör-
jan genomförde sina möten 
med ritualer och sång, säger 
Olof G Strömberg, en av ini-
tiativtagarna till filmen som 
premiärvisades vid ett fören-
ingsmöte i september och som 
nu finns att köpa på DVD.

Byggstart i vår  
för Lyransgården
FÅkER IOGT-NTO-föreningen 
Lyran i Fåker har lämnat in 
bygglovsansökan för en åter-
uppbyggnad av Lyransgården.

– Jag hoppas att ansökan 
kan behandlas så snabbt som 
möjligt, säger ordförande Nils 
Gustaf Bergkvist till Läns-
tidningen.  Då kan vi sätta 
spaden i marken någon gång 
under våren.

Lyransgården brann ner 
till grunden i början av året. 
Med huset försvann också 
hundraåriga föreningshand-
lingar, konst och inventarier. 
Vad som orsakade branden är 
ännu inte utrett. 

Redan dagarna efter bran-
den beslutade lokalföreningen 

Lyran att försöka bygga upp 
en ny samlingslokal. En arki-
tekt har anlitats för projektet, 
och byggplanerna har disku-
terats vid ett möte med bybor 
och andra intresserade.
  
Framtidsfrågor i 
centrum vid upptakt 
i Landsbro
VETLANDA Framtiden stod i 
centrum vid höstupptakten 
i IOGT-NTOs Njudungskrets. 
Ett 70-tal medlemmar deltog 
och lyssnade, efter sprit-
tande toner från IOGT-NTOs 
dragspelsgrupp, till aktuell 
information från kretsens 
ordförande Bengt Isaksson, 
distriktskonsulenten Hans-
Olav HOA Austli och NBV-kon-

sulenten Kicki Olofsson.
Bengt berättade om en aktiv 

höst med bland annat traditio-
nell fjällvandring och en kurs 
om framtiden på Wendels-
bergs folkhögskola. 

HOA Austli talade om 
framtidsfrågor för IOGT-NTOs 
lokala verksamhet. Värdet av 
att skapa möten mellan män-
niskor var den röda tråden. 

Bengt och HOA Austli 
hade tillsammans utarbetat 
ett förslag till appell om att 
minska unga mäns drickande. 
Den utmynnar i kravet på en 
ny alkoholpolitik, som inte tar 
hänsyn till alkoholindustrins 
intressen utan ser till männis-
kors välfärd. Appellen antogs 
i sin helhet, och deltagarna 
var överens om att den skulle 
spridas brett.
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VARA IOGT-NTO-distriktets seni-
orkommitté i Skaraborg har haft 
höstträff på Godtemplaregården 
i Vara. ett 40-tal deltagare från 
flera lokalföreningar fick njuta 
av både revy- och filmhistoria. 
Varas revyveteraner Majken 

Garelius, Bertil Svanebring 
och Börje Brelid framförde ett 
axplock av revynummer som 
Karl-erik Borg skrev under åren 
1940-52. Och biografmaskinist 
Lennart Persson bjöd på smak-
prov ur ett antal kända filmer 

med bland andra Julia Caesar, 
Tor Modén och Sickan Karlsson. 
Lennart Persson berättade också 
om Park-Bio, som IOGT-NTO- för-
eningen i Vara äger tillsammans 
med Godtemplaregården.

INGA JÖNSSON

Varas revyveteraner 
samlade kring sin ack-
ompanjatör Anna-Lena 
Andersson. Stående från 
vänster Börje Brelid, Maj-
ken Garelius och Bertil 
Svanebring.  
 FOTO: INGeMAR LUNDGReN

Revy- och filmnostalgi på höstträff i Vara

personnytt  

Ny servicechef
MIkAEL PREMBERG blir den 1 
december ny servicechef hos 
IOGT-NTO. Han efterträder Pontus 
Lundell som har slutat. Service-
chefen ansvarar för servicen till 
hyresgästerna i fastigheten på 
Stora essingen. Mikael arbetar 
idag som generalsekreterare för 
Nykterhetsrörelsens Scoutför-
bund NSF.

Ny kommunikatör
ANNIcA LINDGREN vikarierar 
för Kerstin Kokk på IOGT-NTOs 
kommunikationsenhet fram till 
årsskiftet. Annica är kommunika-
tionsstrateg med erfarenhet från 
information och marknadsföring 
inom flera områden. På IOGT-NTO-
kansliet arbetar hon i första hand 
med texter till informationsma-
terial.

Gunnar Eklöf bjuder på äpplen. 
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Människan alltid  
hundens bästa vän?
INTERVJU  Hundar och miss-
brukare är ingen bra kombina-
tion. Åtminstone inte enligt 
experterna. Hundarna mår 
ofta dåligt både psykiskt och 
fysiskt. Men missbrukarna 
själva har en annan uppfatt-
ning. Deras hundar har all-
tid sällskap och tillbringar 
mycket tid utomhus. Accent 
har träffat före detta missbru-
karna Tobbe och Marie och 
deras hundar Kiwi och Bim.

Nykterhetskontor  
firar tio år i Bryssel
I RÖRELSE I tio år har nyk-
terhetsrörelsen haft kontor 
i Bryssel och nu vankas 
jubileum.  Accent följer med 
lobbyisterna som genom åren 
blivit ett välkänt och respekte-
rat  inslag bland parlamentari-
kerna i parlamentet.

I N T E RV J U

NR 8 OKTOBER  2009

AKTUELLT  Den ideella sektorn har väl aldrig varit så populär som nu. Politiker 
och myndigheter på alla nivåer söker samarbete med organisationerna i civil-
samhället. Men på vems villkor sker samarbetet? Kan organisationerna bevara 
sin självständighet när stat, kommuner och landsting vill lägga ut uppdrag och 
lockar med projektpengar? Och vad händer med det ideella arbetet, när samar-
betet kräver allt mer professionella organisationer?

Samarbete eller uppdrag?

R E P O R TAG E

INTERVJU Allt fler ungdomar hamnar i ett dataspelmissbruk. Här handlar det inte om att 
vinna pengar, utan om en flykt in i en annan värld. Hampus Kullberg från Växjö fastnade i 
spelet World of Warcraft och tillbringade upp till tjugo timmar per dygn framför datorn. I 
dag är han spelfri, efter att ha fått hjälp av Växjö spelprevention i IOGT-NTOs regi.

Fångad i dataspelsvärlden

 

Välkommen till
www.accentmagasin.se

Här får du fortlöpande nyheter 
och fördjupande artiklar om 
alkohol-, narkotika- och sociala frågor, folkrörel-
se- 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

 

Nya taltidningen är här
Från och med förra 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 daisy-
spelare. 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 taltid-
ning, men inte redan har det, är välkomna att kontakta oss på redak-
tionen – 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

R Ö R E L S E



Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

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. 
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