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8GRANSKNING Två av tre hemlösa missbrukar droger. Drygt en av tre har 
psykiska problem. Men räcker det med enbart mer vård och behandling 

för att få färre hemlösa – och hur långt räcker  välvilja, soppkök och härbär-
gen? I Oslo har hemlösheten halverats, men i Sverige står den och stampar.
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Onödigt snäv tolkning 
av Maria Larsson
4 LEDARE Genom Maria Lars-
sons förslag att tillåta import 
av alkohol för privat bruk 
genom ombud får folkhälsan 
stå tillbaka för en onödigt 
strikt tolkning av vad EU-
medlemskapet kräver. 

Alkoholfria miljöer 
behövs som motvikt
 6 DEBATT  Vi behöver fler 
alkoholfria miljöer, inte fler 
alkoholmiljöer, skriver led-
ningen för Våra Gårdar med 
anledning av ökningen av 
antalet serveringstillstånd.

A K T U E L L T
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Bommen Albin håller 
koll på nykterheten
16 AKTUELLT Sedan bommen 
Albin kom upp i Trelleborgs 
hamn har bara ett fåtal 
lastbilschaufförer påträffats 
onyktra.

Papporna överger 
Tjernobyl-barnen
20  I FOKUS I vitryska Gomel 
är det mammorna som får ta 
hand om de sjuka Tjernobyl-
barnen. Papporna flyr eller 
tar till alkoholen.

Volkans gäster spyr, 
skriker och slåss
28 REPORTAGE Volkan har 
jobbat som arrestvakt under 
sex år, ett jobb som kräver 
mycket. Tålamod, människo-
kännedom och en inte allt för 
känslig näsa.

Vem gör vad på  
IOGT-NTOs kansli?
26 I RÖRELSE Accent presente-
rar IOGT-NTO-kansliets nya 
organisationsplan. General-
sekreteraren Stefan Bergh 
förklarar tankarna bakom.

22REPORTAGE Boxningsklubben Nova i bostadsområdet Norrliden i Kalmar star-
tades för att ge de unga en träffpunkt.  Här är alla välkomna. Eldsjälen Vladimir 

Sanchez tar emot dem med öppna armar – och knutna nävar.

Boxa bort din sura min

38 KULTUR Camilla Läckberg 
är lika mycket affärskvinna 
som författare och syns gärna 
i mediabruset. Kerstin Ekman 
håller sig gärna därifrån. Var 
går gränsen mellan kultur-
personlighet och varumärke?

OMSLAGSBILD 

Foto: Christian Saltas
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   FASTA AVDELNINGAR 

34 INTERVJU Karin Mattsson är 
hästtjejen som blev ordföran-
de för Riksidrottsförbundet. 
Hon samarbetar gärna med 
nykterhetsrörelsen, men ser 
ingen konflikt i att idrotten 
sponsras av alkoholindustrin.

I N T E RV J U



Maria Larsson lyssnar mer på juristerna i regeringskansliet än på den alkohol-
lagsutredare hon själv tillsatt, när hon föreslår att det ska bli tillåtet att impor-
tera alkohol för privat bruk genom ombud. Än en gång får folkhälsan stå tillbaka 
för en onödigt strikt tolkning av vad EU-medlemskapet kräver.

R
egeringen har lagt fram en pro-
position om att EU-anpassa den 
svenska alkohollagstiftningen så 
att det blir tillåtet att införa alko-

hol för privat bruk genom ombud. 
Nykterhetsrörelsen har, liksom System-

bolaget och tullen, framfört skarp kritik 
mot förslaget, som de anser kommer att 
undergräva Systembolagets försäljnings-
monopol. Under arbetet med propositio-
nen har folkhälsominister Maria Larsson 
vid flera tillfällen mött sina kritiker, bland 
dem företrädare för IOGT-NTO och Blå 
Bandet. Men hon har valt att lyssna mer 
på juristerna i regeringskansliet. Enligt 
dem är det en nödvändig anpassning till 
EG-rätten, bland annat efter det så kall-
lade Rosengrenmålet om alkoholinköp via 
Internet, att tillåta införsel för privat bruk 
genom ”oberoende mellanhand”.

Regeringens egen utredare Anita Wer-
ner och de juridiska experterna i den pågå-
ende Alkohollagsutredningen har gjort 
en snävare tolkning av vad EG-domarna 
kräver. I delbetänkandet ”Några alkohol-
frågor med EG-rättslig anknytning” gör 
utredaren bedömningen att det räcker att 
tillåta yrkesmässig befordran av alkohol 
över gränsen. Att tillåta privatpersoner 
som mellanhänder är alltså enligt de nyli-
gen tillsatta experterna på alkohollagen 
inte nödvändigt.

Men Maria Larsson litar tydligen inte på 
den utredare hon själv tillsatt utan lägger 
fram en proposition som i praktiken släp-
per importen av alkohol helt fri.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 
konstaterar IOGT-NTOs förbundsordför-
ande Sven-Olov Carlsson att ”ekonomiska 
intressen går före folkhälsan”. Han kriti-

serar folkhälsoministern för att samtidigt 
som hon utlovar åtgärder för en minskad 
totalkonsumtion av alkohol lägga fram ett 
förslag som tvärtom kommer att öka den. 

”Det kommer att bli avsevärt enklare att 
importera alkohol och att undvika ålders-
kontroll och skattelagstiftning. Totalkon-
sumtionen kommer att öka och skadorna 
med den.”

Maria Larsson svarar på kritiken med att 
”Regeringen driver en restriktiv alkoholpo-
litik. Detta fastslås redan i regeringsförkla-
ringen.” Nu är det väl inte alldeles själv-
klart att det som står skrivet alltid omsätts i 
praktisk politik – även om folkhälsominis-
tern tidigare har visat att åtminstone hon 
och hennes parti tar uppdraget att minska 
alkoholens skadeverkningar på allvar.

M
edan arbetet med den här 
propositionen pågick i reger-
ingskansliet, vann Sverige ett 
annat mål i EG-domstolen: 

Att Sverige haft lägre skattesats på öl än 
på vin strider inte mot EUs regler, fastslog 
domstolen. Det var en välkommen seger 
och ett välkommet erkännande av att det 
är den svenska riksdagen som bestämmer 
de svenska skatterna. Men regeringen vän-
tade dessvärre inte på domstolens utslag 
utan anpassade sig efter den tolkning som 

EU-kommissionen och en av domstolens 
generaladvokater gjort. Från årsskiftet 
sänktes därför skatten på en flaska vin 
med 47 öre samtidigt som skatten på en 
burk öl höjdes med 62 öre.

D
et är inte första gången en svensk 
regering – det gäller både allians-
regeringen och den socialdemo-
kratiska regeringen – har anpas-

sat sig i förväg, utan att vänta på besked 
från EG- domstolen. Mest anmärknings-
värd är väl anpassningen av införselkvo-
terna till dagens absurda nivåer – utan att 
frågan först prövades i EG-domstolen.

Propositionen om privatimporten ligger 
på riksdagens bord. Nu gäller det att till-
räckligt många riksdagsledamöter inser 
att ”en restriktiv alkoholpolitik” kräver en 
restriktiv tolkning av EUs krav på anpass-
ning. 

Systembolaget hotat igen

Det är inte första gången 
en svensk regering anpas-
sat sig i förväg, utan att 
vänta på besked från EG-
domstolen. 

CHEFREDAKTÖR EVA ÅHLSTRÖM
accentLEDARE
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Det går lika bra med selleri
MEDICIN  Vin kan skydda mot demens, visar 
forskning från Sahlgrenska akademin. Kvinnor 
som dricker vin regelbundet löper klart mindre 
risk att drabbas av demens än de som regel-
bundet dricker öl eller starksprit. Vad det är i 
vinet som är så nyttigt framgår inte. Men det 
kan väl inte vara alkoholen?

Avesta är ett föredöme
LEG-KONTROLL  I Avesta har 15 av 17 handlare 
fått diplom av kommunens alkoholsamordnare 
för att de kräver legitimation av ungdomar som 
vill köpa öl eller tobak. Kanske en idé för Svensk 
Handel att ordna studieresor till Avesta för hand-
lare från orter som brukar klara sig sämre i UNFs 
ölköpskontroller.

Alla bör följa Göte
SPONSRING  I Radio Skaraborg berättade Göte 
Ivarsson hur han finansierat sitt deltagande 
i 345 (!) maratonlopp: Systembolaget och 
Swedish Match var hans sponsorer. Genom att 
aldrig köpa deras varor fick han pengar till att 
bygga upp sin kropp och åka världen runt för 
att tävla. En säker finansieringskälla.
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Bilda ett nätverk  
av opinionsbildare
OPINION  Tänk om vi i varje 
kommun kunde starta ett 
nätverk för opinionsbildare! 
Det skulle vara ett bra komple-
ment till IOGT-NTOs traditio-
nella arbete. 

Idag klagar många fören-
ingar över att så få medlem-
mar kommer till deras möten. 
Det kan bero på många olika 
saker, men en orsak kan vara 
att man vill vara aktiv på ett 
annat sätt. I ett nätverk för 
opinionsbildare skulle man 
kunna sitta hemma vid sin 
dator och skriva och tycka till 
i olika alkohol- och drogpoli-
tiska frågor – och samtidigt 
kommunicera med varandra, 
till exempel via en hemsida. 
Man kan komma överens om 
att skriva insändare eller göra 
något annat tillsammans för 
att påverka alkohol- och drog-
politiska frågor i kommunen. 
Det här tror jag skulle vara ett 
sätt att engagera passiva med-
lemmar men också människor 
som inte är medlemmar men 
som gärna vill vara med och 
påverka politiken i de här 
frågorna.

HANS-OLAV AUSTLI 

JÖNKÖPING

Alkohol är ingen  
hälsodryck
HÄLSA Unga som dricker alko-
hol dricker allt mer. Samtidigt 
säger allt fler nej till spriten. 
Så inleds artikeln ”Alkis eller 
nykterist” i Metro. Samtidigt 
går Sahlgrenska akademin ut 
med en rapport som säger att 
det finns beståndsdelar i vinet 
som skyddar mot demens och 
att något glas vin i veckan 
kan vara nyttigt. Att detta är 
hela sanningen betvivlas då 

ett mycket stort antal under-
sökningar visar att alkohol är 
skadligt för kroppen – främst 
för ungdomar.

Mycket talar för att det inte 
är alkoholen i vinet som ger 
nyttiga effekter – om sådana 
verkligen finns – då kroppens 
reningsverk snabbt börjar 
bekämpa alkohol som gift i 
kroppen med bland annat 
skrumplever som följd hos 
mångåriga missbrukare. 

De negativa följderna av 
bruk och missbruk kan läsas 
mellan raderna i var och var-
annan nyhetsartikel. Alla har 
vid närmare eftertanke på 
nära håll exempel som visar 
alkoholens både kort- och 
långsiktiga negativa konse-
kvenser.

Det finns stora ekonomiska 
intressen i att glorifiera alko-
hol. När man köpt Vin & Sprit 
för 55 miljarder hoppas man 
självfallet på goda effekter 
av fler måttlighetsdrickande 
förebilder, som tar ett glas 
och står pall och får andra att 
följa efter och bringas på fall. 
Ammande mammor kan nu 
även glädjas åt det tvivelaktiga 
budskapet att smuttande på 

lådvin inte skadar barnet.
Med strejkrisk inom 

sjukvården kan noteras att 
var femte sjukhussäng idag 
beläggs med alkoholrelaterade 
fall samt att om ungdomens 
tidiga alkoholdebut fortsätter 
blir det i framtiden varannan. 
Minskat supande kunde där-
för bidra till att kostnaderna 
i sjukvården kunde fördelas 
förnuftigare.

THORE GÅRMARK, VÄSTERÅS

EU styr den svenska 
alkoholpolitiken
POLITIK I riksdagsdebatten om 
punktskatter på alkohol och 
tobak gjorde jag den här mar-
keringen:

”Jag vill säga att jag inte tror 
att jag är ensam i denna kam-
mare om att vilja uttala den 
djupa kritik man kan känna 
mot att Europeiska Unionen 
på ett så påtagligt negativt sätt 
har påverkat Sveriges rätt och 
frihet att föra en egen demo-
kratiskt beslutad alkohol- och 
folkhälsopolitik.”

LENNART SACRÉDEUS

RIKSDAGSLEDAMOT (KD)  

OCH IOGT-NTO-MEDLEM 

BINGOLOTTO Att Bingolotto puffar för alkohol i samband med matbered-
ning i studion, utlottning av resor etc. är minst sagt beklagligt, utom för 
alkoholbranschen förstås. Det är en synnerligen osolidarisk handling gente-
mot nyktra alkoholister som vill spela Bingolotto. De har det säkert tillräck-
ligt jobbigt ändå. Men nästan lika beklagligt är, att IOGT-NTO inte reagerat 
med att dra bort sin logga från slutvinjetten. Det känns rent av hånfullt, 
när vårt emblem rullas upp i teverutan och därmed liksom godkänner alla 
delar av programmets profil. 

INGVAR NILSSON, KATRINEHOLM

IOGT-NTO i Bingolottos
alkoholpropaganda

INGVAR NILSSON, som tycker att 
IOGT-NTO ska ta bort sin logga 
från Bingolottos program.

Citatet

I Bingolottos matlagning är alkoholen en självklar del.



A
lla vi människor behöver posi-
tiva miljöer där vi kan umgås och 
bedriva den föreningsverksam-
het som vi tror på för att utveckla 

vårt samhälle. Tyvärr har vi en utveckling 
där allt fler miljöer är alkoholpositiva. Det 
är en trend som vi vill bryta till gagn för 
såväl individer som samhälle.

Den svenska demokratin är intimt för-
knippad med de klassiska folkrörelsernas 
genombrott under 1800-talets andra hälft. 
Arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelser-
na blev samlingspunkter för människor 
som engagerade sig för bättre livsvillkor. 
Till de viktigaste beståndsdelarna hörde 
byggande och förvaltning av egna lokaler. 
Historiskt var samtliga dessa alkoholfria 
miljöer, men så är det tyvärr inte idag. 
Alkoholkulturen har trängt in i många 
Folkets Hus och Bygdegårdar, ja till och 
med i vissa kyrkliga lokaler förekommer 
alkoholservering.

De alkohol- och narkotikafria fritidsak-
tiviteterna för såväl ungdomar som vuxna 
utsätts i dag för en förödande konkurrens 
från kommersiella alkoholmiljöer, som 
ökar dramatiskt till följd av kommunernas 
generositet med serveringstillstånd.

Vi behöver inte fler alkoholmiljöer utan 
fler alkoholfria miljöer, något som vi i Våra 
Gårdar värnar om. Genom fler alkohol- 
och narkotikafria mötesplatser och en bra 
föreningsverksamhet kan vi få en social 
och kulturell miljöförbättring. Till detta 
bidrar också byggandet av ett samhälle 
där människor tar ansvar för sig själva och 
varandra och där varje människa känner 
sig behövd.

 Föreningsdrivna lokaler är en stor vinst 
för samhället. Till det bidrar Våra Gårdar 

tillsammans med andra samlingslokalor-
ganisationer som Bygdegårdarna och Fol-
kets Hus. Det unika med nykterhetsrörel-
sens lokaler är att de är alkoholfria, och det 
måste vi slå vakt om.

D
et är nödvändigt att de allmän-
na samlingslokalerna i ökad 
utsträckning blir alkoholfria 
miljöer. Den oroande ökningen 

av alkoholkonsumtionen i Sverige – nu på 
en nivå som motsvarar förra sekelskiftets 

– kan förvisso till en inte ringa del skrivas 
på EU-medlemskapets konto. Men en kan-
ske lika väsentlig faktor för den negativa 
utvecklingen är den närmast explosionsar-
tade ökningen under senare år av antalet 

serveringsställen för alkohol. Det är inte 
endast restauranger och pubar som svarar 
för denna ökning, utan i hög grad även 
tidigare alkoholfria offentliga miljöer som 
teaterfoajéer och idrottsanläggningar. 

På samma sätt som för restauranger och 
pubar blir alkoholförsäljning en ekono-
misk faktor för de offentliga utrymmen 
där den gjort sitt intåg. Denna kommer-
sialisering, med alkohol som huvud- eller 
biprodukt, bidrar inte endast till en ökning 
av den totala alkoholkonsumtionen, med 
fler sociala problem och försämrad folk-
hälsa som följd, utan också till att lokaler 
som drivs med andra värderingar och för 
andra syften hamnar i ett sämre ekono-
miskt läge. De alkohol- och narkotikafria 
fritidsaktiviteterna för ungdomar utsätts 
i dag för en förödande konkurrens från 
kommersiella alkoholmiljöer.

M
ed den utveckling vi nu möter 
på alkoholområdet, blir det 
därför allt viktigare att kom-
munernas och statens stöd till 

allmänna samlingslokaler tar i beaktande 
att alkoholfria miljöer blivit mer ekono-
miskt pressade, samtidigt som behovet av 
dem framträder allt tydligare. 

Vi inom Våra Gårdar kommer att arbeta 
för

– fler alkoholfria miljöer
– att behålla, utveckla och skaffa fler 

samlingslokaler där nykterhetsrörelsen är 
ägare och på så sätt garanterar en alkohol-
fri miljö

– att påverka kommunerna att aktivt 
stödja tillkomsten av alkoholfria miljöer

– att alla offentliga lokaler ska vara alko-
holfria 

Vi behöver fler alkoholfria miljöer, inte fler alkoholmiljöer, skriver ledningen för Våra 
Gårdar. De reagerar mot den explosionsartade ökningen av antalet serveringstill-
stånd, inte bara till restauranger utan också till idrottsarenor, teatrar och andra 
offentliga miljöer.

Fler alkoholfria miljöer

Vi behöver inte fler 
alkoholmiljöer utan fler 
alkoholfria miljöer. 

accentDEBATT
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AV GÖRAN MAGNUSSON, ANNELIE ENOCHSON, SÖREN STORM, OLLE HÄGGSTRÖM – ALLA MED LEDNINGSUPPDRAG INOM VÅRA GÅRDAR

VÄRMLANDS FOLKBLAD reagerar 
mot att folkhälsominister Maria 
Larsson vill tillåta införsel av alkohol 
för privat bruk via ombud. ”Redan 
orimliga kvoter blir ännu mer orimli-
ga”, skriver Peter Franke i en ledare. 

”Synpunkterna från Tullverket, Sys-
tembolaget och nykterhetsrörelsen 
har regeringen fullständigt struntat 
i. Några konsekvensanalyser har inte 
gjorts. Rädslan för EG-domstolen 
väger tyngre än omsorgen om den 
svenska folkhälsan. Det är bedröv-
ligt. Modet att ta itu med juristerna i 
Luxemburg saknas helt och hållet.”

BORÅS TIDNING välkomnar för-
säljningen av statliga Vin & Sprit till 
franska Pernod Ricard. ”Det har varit 
lättare att ondgöra sig över euro-
paanpassning av skattenivåer på 
alkohol än att se vad statens dubbla 

roller betytt i sammanhanget. 
Svenska staten har tjänat mycket 

pengar på att sälja vodka till unga 
och vuxna i Sverige och världen över 
– samtidigt som alkoholpolitiken haft 
inslag som gått i motsatt riktning. 
Att inte längre vara producent torde 
därmed något minska den sortens 
moraliska motsägelse.

   PRESSGRANNAR

Klubb 
Sockerdricka  
i Stockholm,
ett exempel  
på hur man  
kan erbjuda

en alkoholfri 
miljö.



MÅNADENS SNACKIS  Så var det äntligen avgjort. 
Svenska spritjätten Vin&Sprit, med Absolut Vodka som 
flaggskepp och värdefullaste varumärke, ska säljas till 
franska Pernod Ricard för 55 miljarder kronor. 

IOGT-NTO har länge kritiserat bolaget för den hårda 
marknadsföringen av Absolut Vodka, inte minst i 
utvecklingsländer som Kina och Indien. Man har stän-
digt använt betydligt aggresivare marknadsföringsme-

toder utomlands än de som varit tillåtna här i Sverige. 
Dubbelmoral förstås.

Frågan är vad som händer nu. Pernod Ricard har 
förstås bara ett syfte med köpet av Vin&Sprit: att 
maximera vinsten och krama ur varje krona ur Absolut 
och de övriga spritsorter som ingår i köpet. Dubbelmo-
ralen må vara över men ansvarsfull marknadsföring av 
vodka lär vi få fortsätta dras med.                                      PA

GÖTEBORGS POSTEN har rubriken 
”Absolut bra affär” på sin ledare 
som beskriver försäljningen som bra 
både för verksamheten och för tro-
värdigheten i svensk alkoholpolitik. 

”När staten en gång tog över 
sprittillverkningen i landet var det 
som en del i en restriktiv alkoholpoli-
tik som skulle bromsa det då utbred-

da superiet. Privata vinstintressen 
skulle hållas borta. 

Men så småningom har Vin & Sprit 
blivit en stor aktör på den interna-
tionella marknaden. Samtidigt som 
staten här hemma skall verka för 
måttfulla alkoholvanor är ökad alko-
holförsäljning utomlands målet.”

TIDNINGEN ÅNGERMANLAND tar på 
sin s-märkta ledarsida (tidningen har 
två ledarsidor, en socialdemokra-
tisk och en liberal) också ställning 
för försäljningen, trots att partiet 
centralt tar avstånd från all utför-
säljning av statliga bolag. ”Fokusera 
debatten mindre på försäljningen av 
Vin & Sprit som är oäktingen bland 

de statliga företagen och mer på 
företagen vi måste ha kvar i statlig 
ägo”, skriver Susanne Sjöstedt. Vin 
& Sprit är enligt ledaren det statliga 
företag som är minst intressant att 
behålla i statlig ägo. ”Staten har ju 
redan fullständig kontroll över den 
nationella försäljningen av alkohol 
genom Systembolaget.”

Mossiga  
argument
RESPONS Argumentet att 
homosexuella ”’missionerar’ 
och vill omvända personer 
med ett naturligt sexuellt 
samliv” har jag inte hört på 
mycket länge, och jag hade 
börjat hoppas att det hade 
dött ut genom sin egen orim-
lighet. Jag har ofta undrat 
vad de som använder det har 
varit med om som jag har 
missat.

Jag är i yngre medelåldern, 
man, heterosexuell, uppvux-
en i en kristen miljö i Sverige, 
och skiljer mig därmed inte 
så mycket från dem man van-
ligen hör argumentet ifrån, 
men aldrig har jag märkt av 
några som vill omvända mig.

Men det som verkligen 
skrämmer är den totala brist 
på självinsikt som präglar 
dessa personer. Vilka är det 
egentligen som missionerar 
och vill omvända personer 
till sitt sätt att leva? Begrep-
pet ”naturlighet” övergavs  i 
seriös debatt redan under 
1900-talet, och det är inte 
särskilt konstruktivt att 
använda det. Det finns gott 
om forskning som visar på 
homosexuella beteenden 
bland djur, och om inte det är 
”naturligt”, hur ska man då 
definiera ordet?

Slutligen: Jag är glad att 
IOGT-NTO har uteslutit en 
person som med sin verksam-
het skadar förbundet. Vilken 
annan organisation skulle ha 
handlat annorlunda? 

MAGNUS ÅBERG

DEBATT Tullverket har i 
dagarna presenterat ett spar-
förslag, vilket innebär att 
300 av totalt 2 300 tjänster 
ska avskaffas. Totalt ska 500 
miljoner kronor sparas. Norr 
om Arlanda skall endast 6-10 
personer arbeta med brotts-
bekämpning. Regeringen har 
inte gett ett slutgiltigt klar-
tecken till besparingarna. Det 
finns goda skäl att ifrågasätta 
denna typ av nedskärningar, 
när vi lever i en internationa-
liserad värld.

Tullen har i hög grad omor-
ganiserats och rationaliserats 
efter Sveriges EU-inträde och 
tillämpningen av Schengen-
avtalet. De tidigare svenska 
gränsstationerna och kontrol-
lerna har ersatts med en mer 
rörlig, underrättelsebaserad, 
spaning mot kriminalitet. 

Junilistan anser att det 
borde vara tillåtet för EUs 
medlemsländer att återupp-
rätta gränskontrollerna mot 
andra EU-länder, om de anser 
att det krävs för att stoppa 
narkotikahandel, smuggling 
av alkohol och tobak, samt 
trafficking. Denna möjlighet 
är alltför begränsad med 
nuvarande EU-lagstiftning.

Inför Sveriges folkomröst-
ning om EU-medlemskapet 
1994, skrev Mona Sahlin (s) 
och Marit Paulsen (fp) ett 
öppet brev till Sveriges kvin-
nor, med bland annat följande 
budskap: Självklart skulle vi 
två aldrig ställa oss bakom 
ett medlemskap om det 
hotade det svenska sättet att 
leva. Lika självklart ska den 
svenska gränskontrollen mot 
knark vara kvar. Vi kan tyvärr 

konstatera att Sahlin och 
Paulsen for med osanning.

Sverige kommer att behöva 
gränskontroller även fram-
över, inte minst i preventivt 
syfte. Detta för att förhindra 
att kriminella krafter miss-
brukar de positiva möjlighe-
ter som EUs fria rörlighet i 
övrigt ger.  

HÉLÈNE GOUDIN

EU-PARLAMENTARIKER OCH VICE 

ORDFÖRANDE, JUNILISTAN

MAJ 2008 ACCENT 7  

Hur ska vikunna hindra att narkotika smugglas in över landets 
gränser när tullen får allt mindre resurser, undrar Hélène Goudin.
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Räddningsmissionen i Göteborg ser till att hemlösa får en säng för natten. Många av de man kommer i kontakt med har missbruksproblem.

GÖTEBORG Klockan börjar närma sig mid-
natt en helt vanlig tisdagskväll i Göteborg. 
Vi skriver mitten av februari i almanackan 
och trots den milda vintern kryper tempe-
raturen ner mot nollan. Fukten kryper från 
havet upp längs de mörka gatorna. Trottoa-
rerna är tomma. Folk håller sig inomhus, 
myser i tevesofforna.

På Storgatan finns en plats för den som 
inte har någon tevesoffa. På Café Trappa-
ner, en sliten källarlokal med vita betong-
väggar och skänkta möbler, kan man få en 
enkel måltid och en stunds vila och värme. 
Vem som helst är välkommen så länge man 

inte tar med alkohol eller andra droger in i 
lokalen och uppför sig hyfsat. 

Accent är på plats för att följa Robert 
Johansson och Per-Inge Höglund, båda 
fältarbetare inom hemlösenhetsenheten 
på Räddningsmissionen i Göteborg. Café 
Trappaner drivs liksom Räddningsmissi-
onen på kristen grund men av en annan 
organisation: Göteborgs Baptistförsam-
ling. Ofta är det här Robert och Per-Inge 
får kontakt med och plockar upp de som 
behöver någonstans att bo för natten. 

Robert Johansson, själv med en bak-
grund som innehåller både missbruk och 

hemlöshet, har arbetat inom Räddnings-
missionen i sex år och tycker att rutinerna 
börjar kännas inarbetade. Hans kollega 
Per-Inge Höglund har ännu längre erfaren-
het – han har arbetat på olika ställen inom 
organisationen i hela 18 år. 

– Per-Inge känner de flesta vi träffar här 
ute, säger Robert Johansson. Han har en 
relation med många och det underlättar 
arbetet. Vi brukar komma till Trappaner 
varje kväll men rör oss också ute på stan 
och håller utkik efter nya ansikten.

KOMMUNEN HAR FÖRSTÅS ETT eget tillfälligt 
boende för hemlösa där man kan få en säng 
för natten. Här finns dock bara tio platser 
och man avvisar kategoriskt den som inte 
är skriven i Göteborgs kommun.

– Dessutom är det en hel rad hemlösa 
som är spärrade av olika orsaker från kom-
munens platser, så våra sängplatser behövs 
verkligen.

Just den här kvällen öppnar Räddnings-
missionen ett nytt boende på Linnégatan. 

Två av tre hemlösa missbrukar droger. Drygt en av tre 
har psykiska problem. Men räcker det att med enbart mer 
vård och behandling för att få färre hemlösa – och hur 
långt räcker  välvilja, soppkök och härbärgen? 

AV PIERRE ANDERSSON
pierre.andersson@iogt.se



Här finns ett tiotal enkla rum, platserna 
fördelas varje kväll. En säng, en sänglampa 
och en stol, mycket mer är det inte. Men 
det är rent, snyggt och varmt och i köket 
serveras kaffe och mackor. 

– Tanken är hela tiden att de ska få mer 
än en säng för natten, säger Robert Johans-
son. Vi följer upp alla som bor hos oss och 
försöker få in dem i systemet så att de kan 
få en mer långsiktig lösning. 

– Men ingenting händer ju på en efter-
middag, fyller Per-Inge Höglund på. Man 
måste ha klart för sig att det här är ett 
väldigt långsiktigt arbete. Många träffar vi 
vecka efter vecka utan att det ser ut att hän-
da något men så ger det plötsligt resultat.

Ett problem i sammanhanget är att 
många av de människor Per-Inge och 
Robert möter på gatorna inte vill ha någon 
kontakt med myndigheterna. Orsakerna är 
många och komplicerade men ofta handlar 
det om att man helt enkelt tröttnar.

– Tänk dig Kalle ute i Frölunda, säger 
Robert Johansson. Han har gått till socialen 

länge och vänt ut och in på sig själv för att 
få hjälp. Sen är det någon handläggare där 
som byter tjänst och det är bara att börja 
om från början. 

DET HAR BLIVIT ALLT svårare att få hjälp att 
sluta missbruka narkotika. Allt sedan mit-
ten av nittiotalet har kommunerna slagits 

med neddragningar och besparingar. Miss-
brukarvård är dyrt och därför ett relativt 
”enkelt”sätt att spara pengar.

– Vi har kontakt med en kille som miss-
brukar amfetamin och som verkligen vill 
sluta. När han pratar med socialen blir han 
nekad behandling för att han ”inte är till-
räckligt motiverad”. Han säger ju att han 
verkligen vill, hur ska man kunna visa stör-

re motivation än så? säger Robert Johans-
son, som kontaktade socialsekreteraren 
som hanterade fallet  och där fick beskedet 
att det snarare handlade om pengar än om 
motivation. 

– ”Vi ska spara pengar, men det kan jag 
ju inte skriva i beslutet”, sa hon. Så behand-
lar vi människor idag. Det här är en kille 

som är född 1967 och som 
aldrig varit på behand-
lingshem tidigare så det 
går inte att skylla på att 
han fått sina chanser. 

Per-Inge Höglund hål-
ler med.

– Nej, det är verkligen inte lätt att få in 
folk på behandling. Det är ett väldigt jobb 
och utredningar i det oändliga. Ofta slutar 
det med avslag ändå.

En av effekterna blir att hemlösa miss-
brukare hamnar på så kallade lågtröskel-
boenden istället för i behandling. På ett 
sådant boende accepteras missbruk så 
länge det inte sker på boendet.
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HEMLÖSHET OCH MISSBRUK
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”Vad är det för kamera du har?” Mannen på det tillfälliga boendet på Linnégatan har en bakgrund som porträttfotograf.



– Det är nästan så att man leder in folk 
på den här typen av boende, säger Per-Inge. 
Jag har hört handläggare säga saker som 
”vill du inte kunna komma hem berusad” 
till folk. 

ATT MISSBRUK OCH HEMLÖSHET hänger ihop 
råder det ingen tvekan om. Sambandet går 
åt båda hållen – ett långt gånget missbruk 
kan driva en människa till hemlöshet och 
gör det svårt att komma tillbaka. Åt andra 
hållet riskerar hemlösheten i sig att driva 
människor in i ett djupare missbruk.

Socialstyrelsens undersökningar visar 
att omkring 62 procent av de hemlösa har 
missbruksproblem. Robert Johansson upp-
skattar att problemen bland de han möter 
på Göteborgs gator är ännu något större 
och säger att upp till 80 procent har miss-
bruksproblem.

En stor andel av de hemlösa, omkring 
40 procent, har också psykiska problem. 
Också här går sambanden åt båda hållen. 
Missbruk bidrar till att psykiska problem 
utvecklas eller förvärras samtidigt som 
psykiska problem leder till att människor 
försöker självmedicinera bort dem genom 
att använda droger.

Att påstå att hemlösheten skulle försvin-
na om man bara fick bort missbruket ur 
ekvationen är att förenkla och dra samban-
den för långt. Men att missbruket är en av 
de stora bovarna i dramat och den kanske 
viktigaste nyckeln till problemet blir tyd-
ligt när man talar med Robert Johansson 
och Per-Inge Höglund. 

– Om du ställer frågan ”var gick det 
snett?” så kan jag se att det är missbruket 
som är boven i dramat i en stor majoritet av 
fallen, säger Robert Johansson. Sedan finns 
det ofta en skilsmässa eller något annat 
som gör folk hemlösa rent konkret, men 
det är missbruket som gör att de fastnar 
där. Det vimlar ju också av exempel där folk 
har supit eller knarkat bort hyrespengarna 
och blivit vräkta. 

NÄR TRAPPANER STÄNGER VID midnatt fyller 
Robert och Per-Inge minibussen med de 
som ska bo på Räddningsmissionens boen-
de i natt. Bilfärden tar bara några minuter. 

Fyra trappor upp möts vi av nybryggt kaffe 
och rejäla mackor. 

Runt bordet sitter bland flera andra en 
ung man med ursprung i Iran, en porträtt-
fotograf och en barnpsykolog. Det de har 
gemensamt är att de inte har någonstans 

att kalla ett hem. Någon lånar tvättmaski-
nen, ett par sitter och pratar med förestån-
daren Arne Ojde ett tag men ganska snart 
blir det tyst och lugnt. 

Det är  en ny dag i morgon. Också hem-
lösa behöver sova. 
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”Om du ställer frågan ’var gick det snett?’ så kan jag se att missbruket som är boven i dra-
mat i en de flesta fallen”, säger Robert Johansson, fältarbetare på Räddningsmissionen.

SOCIALSTYRELSEN Enligt soci-
alstyrelsen fortsätter problemen 
med hemlöshet att öka. De kart-
läggningar som gjorts hittills är 
inte helt enkla att jämföra men 
klart är att närmare 18 000 perso-
ner rapporterades som hemlösa i 
den senaste mätningen 2005. Av 
dessa bodde tolv procent i någon 
form av akutboende medan fem 

procent sov ute. 
Enligt kartläggningen har 62 

procent av de hemlösa miss-
bruksproblem. Omkring 40 pro-
cent uppges ha psykiska problem. 
Socialstyrelsen pekar på en rad 
samhällsförändringar som lett till 
ett ökat antal hemlösa och näm-
ner avinstutionaliseringen av 
psykiatrin  och omstrukturering 

av missbrukarvården  som de 
första exemplen. 

Många pekar på att det blivit 
allt svårare att få vård för den 
som missbrukar. I en utredning 
om missbruksvården (SOU 
2005:82) bekräftas problemet: 
”Särskilt svårt att få stöd och 

behandling har de personer som 
har både missbruksproblem och 

psykiska problem. Det ökade 
behovet av samhällets insatser 
mot missbruk har dock inte 
åtföljts av en motsvarande ökning 
av resurserna. Sedan mitten av 
1990-talet fram till 2002 har det 
skett en minskning av resurserna 
för missbrukarvården samtidigt 
som det tunga missbruket har 
ökat.”

18 000 HEMLÖSA I SVERIGE VID SENASTE MÄTNINGEN

›



Berndt ”Gustav Vasa” Karlsson, 68, 
är hemlös sedan 18 år. Eller kon-
traktslös som han hellre kallar sig. 
Han är ovanlig eftersom han inte 
har några missbruksproblem. 

STOCKHOLM Berndt har sovit i sittande 
ställning natt efter natt under alla år, efter-
som han oftast åker nattbuss eller pen-
deltåg under mörkrets timmar. Att sova i 
portuppgångar eller på andra platser där 
han utsätter sig för människors förakt och 
kanske våld, är uteslutet. För en tid sedan 
ägde han en bil, som han sov i. Men den 
brann upp. Nu äger han ingenting.

– Som hemlös gäller det att hålla sig 
undan, att inte synas. Annars råkar man 
illa ut, säger han.

Han hävdar att härbärgena inte vill veta 
av honom eftersom han inte har fått någon 
diagnos av socialtjänsten.

– Jag är inte alkis, knarkare eller psykiskt 
sjuk. Jag saknar bara ett kontrakt och har 
hamnat utanför samhället på grund av det, 
säger han rycker på sina bastanta axlar.

Vi träffas i den ideella organisationen Ny 
Gemenskaps lokaler i centrala Stockholm. 
Hit kommer Berndt nästan varje dag, under 
de timmar som stället är öppet. Här finns 
alltid mat och fika och dessutom möjlighet 
att skapa varje tisdagseftermiddag. 

BERNDT BERÄTTAR ATT HAN målar och skulpterar 
– och det är bara några av hans intressen. 
Han skriver också dikter och författar sina 
memoarer. Därtill är han vice ordförande i 
Hemlösas förening.

– Jag brukar sitta på biblioteken och 
skriva. Eller på något att de 27 ställen för 
hemlösa som finns runt om i Stockholm. 
Det är nog mina intressen som har hållit 
mig ifrån alkohol och andra droger. De 
som inte har några intressen i livet ham-
nar lätt i ett missbruk. Har man inget hem 
och inget att göra, så är det väl inte så kon-
stigt om man tar till flaskan. Det har jag 
sett alldeles för mycket av. De flesta som 
är hemlösa missbrukar på något sätt, även 
om det är svårt att veta vilket av problemen 
som kom först, säger han.

Ett annat sätt att hålla sig borta från dro-
ger är att hålla sig på sin kant, menar han.

– Jag har valt ensamheten. Jag vill inte 
beblanda mig med folk som super och 
knarkar, då är det lätt hänt att man själv 
vill prova.

Hur kunde en till synes redig och aktiv 
människa hamna på gatan?

En rörig historia om en vräkning från 
lägenheten i Solna dukas fram. Innan 
dess hade Berndt jobb som busschauf-
för och trivdes ganska bra med tillvaron. 
Men efter en misshandel fick han ryggpro-
blem och sjukskrevs. I samma veva skulle 
hans lägenhet totalrenoveras och av vär-
den erbjöds han en ersättningslägenhet i 
samma hus. Efter en tid skulle även den 
lägenheten renoveras. Berndt blev arg och 
vägrade flytta. Han kom överens med vär-

den om att hålla sig undan dagtid, mot en 
halverad hyra. Efter en del turer hit och 
dit förlorade Berndt slutligen sitt kontrakt 
och hamnade på gatan. Han bodde ibland 
hos bekanta, men lika ofta i sandlådor 
eller på nattbussar. Mat micrade han på 
McDonald’s genom att låtsas vara förälder 
med en barnvagn i släptåg.

– Jag köpte faktiskt barnmat ibland och 
värmde i deras micro. Man måste vara lite 
fiffig för att överleva, säger han och ler. 

Ett annat minne som får honom att små-
skratta är när han hängde tvätt på linorna 
i de gamla SL-bussarna.

– Du vet, förr drog man ju i ett snöre för 
att bussen skulle stanna. Där hängde jag 
mina kläder på tork nattetid när få åkte. 
Det väckte en del irritation.

Så vad gjorde socialtjänsten åt din situa-
tion?

– Ingenting. Jag passade inte in i deras 
mall. Om jag hade haft sociala problem 
hade jag fått en lägenhet, men det hade ju 
inte. Så jag föll mellan stolarna. Jag ville 
länge få ett kontrakt, men efter att jag bli-

vit sjukpensionär så var jag väl inte 
så attraktiv som hyresgäst. Numera 
har jag gett upp hoppet. Men visst 
är jag arg på myndigheterna och på 
alla miljarder som man slösar bort 
på fel resurser.

BERNDT BEKLAGAR EXEMPELVIS ATT de flesta ideel-
la organisationer som jobbar med hemlösa 
bara har öppet dagtid.

– Efter klockan tre finns det tydligen ing-
en hemlöshet, då är man utelämnad igen, 
konstaterar han.

Han efterlyser dygnetruntöppna lokaler 
och gruppboenden för människor som inte 
klarar av att bo ensamma. 

– På ett sådant skulle jag själv vilja vara. 
Efter alla år som hemlös tror jag inte att jag 
skulle vilja bo själv i en lägenhet.

MARIA ZAITZEWSKY

maria.zaitzewsky@iogt.se
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Berndt ”Gustav Vasa” Karlsson, 68, har varit hemlös i 18 år. Han är en ovanlig hemlös då han 
inte är missbrukare eller har någon psykisk sjukdom. Måla är ett av hans intressen.
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Oslo har halverat hemlösheten från 
2 500 till 1 200, Det tog tio år att 
genomföra. Riktiga bostäder, akut-
vård och att stoppa tillströmningen 
av nya hemlösa är receptet.

AV LEIF STENBERG
accent@iogt.se

OSLO Norge har även en tioårsplan för 
att genomföra en psykiatrireform liknan-
de Sveriges. Där satsar man 36 miljarder i 
svenska pengar, fyra gånger mer än i Sve-
rige, trots att de bara är hälften så många 
som hos oss.  Sådant märks när jag rör mig 
runtomkring i Oslo.

Särskilt i jämförelse med Stockholm. 
Där är närmare 2 000 av de hemlösa psy-
kiatrins patienter. Ofta är de hänvisade till 
att vårda sina psykoser och andra ofta livs-
hotande tillstånd på gatan. 

Mitt i centrala Oslo finns ett gatuhos-
pital som drivs av Frälsningsarmén. Där 
möter jag Marita L Mortensen. Hon har 
varit narkotikamissbrukare i 17 år. Där har 
hon en egen gräddfil för att få den bästa 
vård Norge kan ge för att hennes infekte-
rade sår ska läka. Om gatuhospitalets vård 
inte räcker till fortsätter gräddfilen in på 
de bästa specialistklinikerna. 

MARITA HAR EN BAKTERIE som ger vätskeansam-
lingar i benen, de svullnar. Till slut spricker 
huden och ger sår. Sjukdomen är kronisk. 
Nu är hon inlagd sedan två veckor. Såren 
läker enligt planen. Redan har hospitalets 
personal ordnat möten med ”socialen” och 
”missbruket” för att skriva under papper 
om vård, nu när hon vill sluta med droger. 
Alla satt äntligen vid samma bord för att ta 
beslutet. Underskrifterna finns där.

– På några veckor förändras livet, säger 
hon. Mina föräldrar är lyckliga. Min egen 
glädje går inte att beskriva.

På hospitalet har hon eget rum. Ljust 
och fräscht med egen TV. Hon talar om 
sitt ”hem”, för hon har en egen bostad på 
stan. Om den är hon mycket rädd, dit får 
ingen annan narkoman komma och ställa 
till det. 

– Min 14-åriga dotter kanske kan kom-
ma på besök och övernatta i mitt hem när 
jag blivit av med drogerna. Man får inte 
skylta med sitt missbruk när man har 
bostad. Enda problemet jag mött är att vär-
den måste godkänna att sociala står som 
garant. Då kan somliga dra öronen åt sig.

– Och jag ska äntligen få laga tänderna. 
Jag ber henne visa. Hon drar isär läp-

parna. Knappt en enda hel tand syns, mest 
bara ruttna och bruna piggar. Många ser ut 
som rotrester, sådana som värker oavbru-
tet dygn efter dygn. Nu väntar nya tänder.

Ett hem, tänder för att äta annat än sop-
pa, våga skratta utan att hålla handen för 
munnen, vård för missbruket och sedan 
kanske sova med sitt barn.

Även Civita Peter Thomas har fått sig 
en egen bostad, om än ej i högsta klass. 

Ett enkelt rum med pentry och möjlighet 
att tvätta sig ren. 45 år och missbrukare, 
det kunde ha varit helt kört. Nu har hem-
met blivit hans borg. Få andra saker i livet 
är han lika rädd om. Han lovordar att ha 
någonstans att bara vara, äta, sova, vårda 

sig själv och slippa 
hemlöshetens för-
nedring. 

– Skammen som 
hemlöshet för med 
sig, i den har många 
dött av överdoser, 
fick samhället att 

börja agera, berättar Peter, Jag har sovit 
ute i bunkrar med psykiskt sjuka och kri-
minella. Min bostad ligger några mil utan-
för stan,  där bor många som är lika fattiga 
som jag. Det var inget svårt att få en sådan, 
jag skrev på och sociala garanterar hyran. 

PETER, 45 ÅR, MISSBRUKARE OCH F.D. HEMLÖS

Oslo halverade h



Vissa nätter tar jag mig inte ut dit. Då sover 
jag på gatorna i Oslo, där finns mina vän-
ner. 

Ofta tar Peter med sig hem en vän från 
gatan för att den ska få sova ut, inte behöva 
frysa och för att kunna ta en dusch. Men 
allt går lugnt till, det får inte bli bråk.

– Om jag mister bostaden dör jag. Med 
alla mina problem, inte minst de psykiska, 
skulle jag inte överleva. Hemmet håller 
mig flytande, där kan jag vila och vårda 
mina saker.

Peter hade en begynnande kallbrand i ett 
ben och i en arm. Sår som stinker. Därför 
är han på gatuhospitalet, han kom för bara 
några timmar sedan. Nu när han får vård 
är risken för att tvingas amputera borta. 
Och även han ska få laga sina tänder. 

– Jag kämpar för en plats på en institu-
tion för att få hjälp att bli av med droger-

na. Om de fortsätter att ha makt över mig 
kommer jag snart att dö. 

Norsk politik har tagit beslut som ger 
Marita och Peter mer värdiga liv. För tio år 
sedan började några politiker ta i proble-
met. De ska ha äran för det som nu sker. 
Att förändra livet för drogmissbrukare 
och hemlösa ger ingen politisk vinst. För 
sådant får man få eller inga nya väljare. 
Även sådana politiska beslut måste tas.

OCH ALLT ÄR INTE guld i Norge. När jag går en 
bit upp längs Karl Johans Gate finns Jan 
Ådne Fredriksen där för att sälja de hem-
lösas tidning OSLO. Nyligen var han inlagd 
på gatuhospitalet för att ta bort över 40 
njurstenar. ”Mina bästa dagar i livet”. 
Sedan dess sover han varje natt i tält. Strax 
ska han till NRK för att i direktsänd radio 
tala med en politiker om saken. Ådne är 

vred, han nöjer sig inte med att hemlöshe-
ten halverats, den ska utrotas. ”Nu!” ska 
det ske, säger han bestämt.

På gatuhospitalet möter jag en av dess 
läkare, Ole B Hovind, för att tala om den 
halverade hemlösheten.

– Bostäderna till hemlösa har fördelats 
över hela Oslo. Jag bor i ett dyrt område 
med över 400 bostäder, där har några 
enstaka hemlösa flyttat in, det blev ingen 
anhopning. Samhället står för kostnader-
na. Det har skett helt utan protester och 
namnlistor, sådana hade nog kommit om 
20 hemlösa flyttat in. För många som bara 
fått bostäder och ofta inte särskilt mycket 
tillsyn går det ändå bra. De får stabilare 
liv, även om många är ensamma. Förhopp-
ningsvis får de verktyg för att bryta isole-
ringen och möta andra som inte är miss-
brukare. För somliga tar drogen över så 
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 hemlösheten

Jan Åden Fredriksen säljer de hemlösas 
tidning OSLO längs Karl Johans Gate i hu-
vudstaden. 

Maria L Mortenssen utanför gatuhospitalet i  
Oslo, som drivs av Frälsningsarmén. Där får 
hon vård för sina infekterade sår.

Peter Thomas, har fått en egen lägenhet, 
som han lovordar som sin räddning.

›



att de inte kan ta hand om sig själv och en 
bostad. Så kommer det alltid att vara. Då 
måste samhället bli betydligt skickligare 
så att polis, psykiatri och sociala reagerar 
snabbt och samverkar. Där finns brister. 
Det måste till en stark politisk styrning för 
att rätta till det.

FÖR ATT KLARA AV att halvera hemlösheten 
har Oslo stoppat tillströmningen av unga 
och nya hemlösa. Det är den andra delen 
av förklaringen. Annars hade det inte gått.  
De norska stora städer som lyckats bäst är 
de som tagit kontakt med de unga hemlösa 
människornas föräldrar, skolor och sociala 
myndigheter i hemkommunerna. Tillsam-
mans har man satt upp gränser. De unga 
har fått flytta hem igen, innan problemen 
blivit för stora och de hamnat i storstäder-
nas anonymitet. När påfyllningen minska-
de blev det mer resurser över till de hemlö-
sa i Oslo, de fick rimligare chanser att börja 
komma tillbaka. Det är inte en oundviklig 
samhällsförändring med fler hemlösa.

– För att utvecklas i Oslo är vi några som 
låter oss inspireras av Amsterdam, fortsät-
ter Ole B Hovind. Den stadens borgmästare 
ville förändra. Det blev straffbart att sova 
över utomhus. Polisen tog in uteliggarna 
till stationen. Där möttes de inte av en 
polisläkare. Inom några få timmar fanns 
där istället sjukvårdens och socialtjäns-
tens folk. En heroinist erbjöds omedelbart 
metadon och en säng utanför polisstatio-
nen. Nästa dag skulle personen komma till 
ett möte för att börja en behandling. Om 
han inte dök upp blev det sju dagars fäng-
else utan metadon. Visst fanns det inslag 
av tvång, men de flesta valde erbjudandet 
istället för att sitta i fängelse 
och få abstinenser.

När polisen ryckte ut vid 
familjebråk kom psykiatrin 
och socialtjänsten dit senast 
nästa dag. Ofta fanns där ett 
samband med psykiatrisk sjuk-
dom. Samma sak när någon släpade efter 
med hyran mer än två månader, då kom 
man dit för att reda ut. Även där fanns ofta 
sjukdomar som kunde härledas till droger 
eller psykiatriska diagnoser. På det viset 
har man sparat så mycket pengar att man 
fått råd att skaffa mycket bra bostäder till 
hemlösa. 

ATT VRÄKA EN FAMILJ med barn kostar närmare 
400 000 euro. Det tar tre år innan allt är 
klart. Genom att agera tidigt minskar kost-
naden till 30 000 euro. När polisen grep 
vanliga småtjyvar som var missbrukare 
fick de samma erbjudande. Efter ett tag 
fick polisen resurser över till annat än att 
jaga narkomaner. Enkla grepp har lett till 
att Amsterdam bytt ansikte, den sociala 
omsorgen har förbättrats, man slipper att 

barn blir vräkta därför att föräldrarna stru-
lat. Sådant har alla nytta av när barnen blir 
äldre. 

Frälsningsarméns gatuhospital i Oslo 
lyder inte under ett landsting eller kom-
mun utan får pengarna direkt från depar-
tementet. Ole B Hovind:

– Det ger frihet att räfsa till andra, det 
är helt fenomenalt, men det kräver att vi 
använder räfsan med måtta. Vi kan vara 

kraftiga i kritiken av myndigheterna när 
vi känner att vi måste. Vi vill kasta ljus på 
dumma saker, då går det att förändra.

Man har lagt stor vikt vid att det ska råda 
lugn på hospitalet. Patienterna måste få 
vara ifred och låta alla problem hamna på 
avstånd. De behöver några veckor innan de 
inser att de behöver ta kontakt med social-
sekreteraren, då vill de själva, det är något 
annat.

– Då hjälper vi till med att ordna mötet, 
fortsätter Ole B Hovind. Vi är med under 
mötet, både för att säkra att alla förstår pro-
blemställningen och att sedan vara deras 
advokat när överenskomna saker och ting 
icke sker.  I det läget kan vi agera kraftfullt. 
Vi är deras advokat, inte systemets. Vi ser 
att rättfärdighet inte existerar, den finns 
inte i vår bransch, men när vi känner att 

det är möjligt att göra något förnuftigt och 
bra går vi in mycket hårt.  

Det heter hospital, det är en medicinsk 
– inte social – institution. Alla som arbetar 
där är sjuksköterskor och läkare. 

– Alla ska veta att vi är kompetenta inom 
vårt område. Vi ska erbjuda högsta klass. 
Därför är vår goda kontakt med sjukhusen 
viktig, den ger oss möjligheten att våra 
patienter vid behov får plats på de bästa 

universitetsklinikerna. Visst är det en 
genväg. Vi har hört sådana protester. 
Varför ska inte våra patienter få ha en 
genväg när de vill ha snabb hjälp och 
vi vet att den får dem på benen igen? 
Var finns rättfärdigheten i att stå tre 
år i kö i väntan på hjälp? Någon gång 

i livet ska även våra patienter få möta en 
genväg. Vi upplever inte att vi utnyttjar 
något system, det är bara den byråkratiska 
apparaten som känner på sig sådant, men 
då är det makten som uttalar sig. 

PÅ AFTONEN SERVERAS MAT på hospitalet. Flera 
av patienterna äter med personalen. Med 
stora bandage runt fötter och ben kommer 
Marita linkandes in i matsalen. Peter är 
redan där, aningen mindre darrig än när 
jag mötte honom tidigare, och hungrig. 
Marita tar ordet:

– Vid fältstationerna runtomkring i 
Oslo och gatuhospitalet kan alla vi som 
strosar omkring få våra sår och skavanker  
professionellt omsedda på mycket bättre 
sätt än för bara fem år sedan. Vi kan vac-
cineras mot hepatit B och få mängder med 
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Trots en minskning så märks hemlösheten i centrala Oslo.

›



annan hjälp och stöd. Men fortfarande 
finns många hemlösa som ännu inte fått 
en skuldra att gråta vid.

– Tänk om jag fått hjälp redan när det 
började gå snett och jag var ung, säger 
Peter. Många får vänta 15 år innan hjälpen 
kommer, eller också är de redan döda inn-
an den når fram. Jag tog mig till Norge från 
Sverige, här möts jag med mer respekt och 
faktiskt ibland även solidaritet. Här är vi 
inte lika jagade. I Stockholm liknade mitt 
liv mycket mer råttans. Skillnaden finns 
inte mellan människorna i Norge och Sve-
rige utan i de politiska och byråkratiska 
systemen, där är Sverige mer omänskligt. 

SENT PÅ KVÄLLEN MÖTER jag Ådne utanför Cen-
tralstationen. Trots att där knappt finns 
några människor fortsätter han att sälja 
tidningen. I radions direktsändning hade 
han inbjudit en av stadens ledande politi-
ker att tillbringa en natt med honom. 

 – Han ska följa med ned till vattnet och 
våra tält. Jag vill visa att i vårt land, där som-
liga är så rika att de inte vet hur de kan göra 
av med pengarna, ska folk inte bo ute. 

En förbipasserande man rycker en tid-
ning av Ådne och slänger den på gatan. 
Han skriker ”Djävla homoblad!”. Ådne 
skakar på huvudet.  

– Tidningens fotograf har gått ut med att 
han är bög.  Och så har tidningen fått ett 
fint pris. Somliga tål inte våra framgångar. 
Jag är stolt och säljer hellre tidningen än 
sitter och tigger pengar i en mugg på Karl 
Johan. 
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Kvällsvy över Oslo från gatuhospitalet.

Ole B Hovind, läkare på gatuhospitalet i Oslo.

Medan Oslo har halverat sin hemlöshet har Stockholm perma-
nentat sin. En gammaldags syn på hjälpverksamhet ligger bakom 
menar Lars-Erik Olsson, forskare vid Ersta Sköndal Högskola.

ÖRNSKÖLDSVIK IOGT-
NTO lämnade nyligen in 
en ansökan om bidrag 
från socialstyrelsen för att 
bedriva verksamhet mot 
hemlöshet tillsammans med 
Örnsköldsviks kommun. 

– Projektet går ut på att 
skapa en plats man kan 
komma till när man har per-
mission från kriminalvården 
eller från missbruksvård, 
berättar Kathy Gyhlesten, 

verksamhetsansvarig för 
socialt arbete hos IOGT-
NTO. Där ska man kunna 
bo, träffa familjen och 
börja planera för sitt liv 
efter fängelsestraffet eller 
behandlingen.

Boendet i Örnsköldsvik 
är det enda projekt kring 
hemlöshet som IOGT-NTO-
förbundet planerar just 
nu. Runt om i landet finns 
dock flera exempel på lokalt 

arbete som vänder sig till 
hemlösa.

– En del av den kamrat-
södsverksamhet vi har runt 
om i landet vänder sig ju 
till de som är hemlösa eller 
som är på väg att bli det. 
Och jag vet att till exem-
pel IOGT-NTO-distriktet i 
Värmland driver ett boende 
för hemlösa i Karlstad med 
hjälp av kommunala medel.

PIERRE ANDERSSON

IOGT-NTO SÖKER MEDEL TILL NYTT PROJEKT MOT HEMLÖSHET

STOCKHOLM Efter besöket i Oslo 
går det inte att undvika en jämfö-
relse med Stockholm. Under två 
decennier har jag följt vad som sker 
med hemlösheten där. För det mesta 
pendlar den kring 4 000 personer. 
Det mesta handlar om stiltje.

Bara ett exempel. I slutet av 80-
talet gjorde jag en film om hemlösa 
i Stockholm. Tio år 
senare gjorde jag en 
uppföljning. Av de 20-
tal som medverkade 
i den första filmen 
hade några avlidit, en 
enda person var för-
hoppningsvis på väg 
tillbaka till ett vanli-
gare liv. 

Resten levde kvar i 
hemlöshet. Efter tio 
år! Trots samhällets 
och kyrkornas alla 
insatser fortsatte de att sova på mass-
logementen. Varför?

LARS-ERIK OLSSON ÄR FORSKARE vid Ersta 
Sköndal Högskola och undersöker 
hemlösheten. Han bekräftar bilden 
av att än idag sker inget. I Stockholm 
tycks hemlösheten konserverad.

– Vi har i vår forskning konstate-
rat att metoderna som erbjuds. bl.a. 
med härbärgen, inte fungerar. Män-
niskorna som är hemlösa skyfflas 
runt av både offentlig och ideell sek-

tor. Det tycks ogörligt att det slutar 
med att hemlösa får ett eget boende, 
istället permanentas de att leva kvar 
i hemlöshet. Systemfelet är allvarligt 
och måste synliggöras.

– De soppkök och härbärgen som 
erbjuds i Stockholm idag av kyrkor-
na är lösningar från 1800-talet. De 
lindrar bara den akuta nöden. När 

metoden, som använts 
i 100 år, inte minskar 
hemlösheten måste 
man tänka om. Det är 
närmare en halv mil-
jard kronor i direkta 
kostnader som varje år 
snurrar runt i Stock-
holm utan att hemlös-
heten minskar.  

Finns det någon skill-
nad mellan hur offent-
lig och ideell sektor 
fungerar?

– Offentlig sektor räknar med att 
det finns härbärgen som drivs av ide-
ella organisationer, de används som 
städgummor. Alla ingår i samma 
ineffektiva system.

Vad saknas?
– Politisk vilja på högre nivå. Den 

sociala sektorn måste få tillgång till 
bostäder åt de hemlösa. All erfaren-
het visar att det är i den änden man 
måste börja om hemlösheten och 
dess problem ska minska.

LEIF STENBERG



TRELLEBORG ”Alcohol control” står det 
överst på något som påminner om en tele-
fonkiosk. Där sitter en apparat för utand-
ningsprov och en box med munstycken. 
Skyltar på åtta språk förklarar hur man 
ska bete sig. I snitt var tionde yrkeschauf-
för slussas in i den fålla där bommen Albin 
väntar. Där måste chauffören göra ett 
utandningsprov för att kunna köra vidare.

Fälls bommen inte upp betyder det att 
apparaturen signalerar mer än 0,19 pro-
mille alkohol i utandningsluften. Då går 
larmet i hamnens trafikcentral, polis lar-
mas, hamnpersonal kör lastbilen åt sidan 
och tar hand om nycklarna. Därefter ska 
polis vara på plats inom 25 minuter för att 
göra ännu ett utandningsprov. Under tiden 
spelar kameror in det som händer i områ-
det runt bommen. 

– Vi hade fem stycken som åkte fast 2006 
och tre stycken 2007. Fem fick följa med 
till sjukhuset för att ta blodprov, säger Jim 
Leveau, trafikledare i Trelleborgs hamn. 

De andra tre lastbilschaufförerna hölls 
kvar någon timme innan de fick köra iväg 
eftersom de låg på gränsen 0,2 promille. 

ALBIN INVIGDES SOMMAREN 2006. Fyra dagar efter 
invigningen stoppades en chaufför som 
hade 1,6 promille alkohol (gränsen för 
grovt rattfylleri är 1,0 promille vilket kan 
ge fängelse i upp till två år). 

Jim Leveau är säker på varför inte fler än 
åtta chaufförer fastnat vid bommen:

– Det är min övertygelse att vi skräm-
mer chaufförerna från att dricka. Att Albin 
står här har spridits väldigt snabbt bland 
förarna på fraktcentraler och i färjornas 
cafeterior. 

De åtta skyltarna ska ersättas med för-
klarande teckningar eftersom allt fler 
språk finns representerade bland chauf-
förerna. Lastbilarna kommer främst från 
Tyskland, Polen, Holland, Tjeckien och 

Spanien, men nya ursprungsländer dyker 
ständigt upp. Vid vissa tider anlöper tre fär-
jor inom en halvtimme med sammanlagt 
bortåt 500 lastbilar. Albin är vanligen obe-
mannad vilket gör att det kan bli stockning 
av väntande bilar när en chaufför ska blåsa 
för första gången, men det brukar lösa sig 
genom att någon kollega hjälper till. 

Albin är en förkortning av alkolåsbom 
för internationell och nationell trafik. 

Jim Leveau svarar för alkoholkontrollens 
utformning. Han hoppas att Albin så små-
ningom ska få sällskap av fler bommar.  

Den direkta orsaken till Albins tillkomst 

var en dödsolycka utanför Svedala ett par 
mil från Trelleborg för närmare fyra år 
sedan. Då körde en berusad lastbilschauf-
för ihjäl fem människor som färdades i två 
bilar. Rederierna kritiserades hårt för att 
de bjöd yrkeschaufförerna på gratis öl. 

ETT TAG SÅG DET ut som om fler hamnar skulle 
följa Trelleborg i spåren, men det tycks ha 
gått i stå. Många tvekar med motiveringen 
att nykterhetskontrollerna är en polisiär 
uppgift. 

Alkobommen gör dock inte polisens kon-
troller överflödiga, påpekar Jim Leveau. 
Parallellt med automatiska Albins arbete 
gör polisen emellanåt mer omfattande 
kontroller när färjorna anlöper Trelle-
borgs hamn. Och en förutsättning för att 
systemet med bom ska fungera är att poli-
sen rycker ut när larmet går. 

SVEN ROSELL

accent

Varje dygn anlöper två tusen 
lastbilar Trelleborgs hamn. 
Här i landets näst största hamn 
håller bommen Albin koll på 
chaufförernas nykterhet. 

AKTUELLT

JIM LEVEAU, TRAFIKLEDARE I TRELLEBORGS HAMN

Var tionde chaufför som kommer till Trelleborgs hamn måste blåsa vid bommen Albin för att få 
köra ut på vägen. Fem blev stoppade 2006 och tre 2007. Låga siffror som man tror beror på att 
ryktet om bommen spritt sig bland chaufförerna.

FOTO: ERIK MÅRTENSSON 

16  ACCENT MAJ 2008  



INFÖRSEL Förändringen i lagen innebär 
att det från och med 1 juli är tillåtet att ta 
med alkohol över gränsen även för någon 
annans räkning. En 20-åring som åker till 
Danmark eller Tyskland och handlar billig 
alkohol kan därmed ta i princip obegrän-
sade mängder alkohol med sig hem till 
kompisarna. Alkoholskatten ska dock fort-
farande betalas i Sverige.

Bakgrunden till förslaget är domen i det 
så kallade Rosengrenmålet. Enligt reger-
ingen kräver EG-domstolen att införsel 

via ombud blir tillåtet och väljer att ändra 
lagen för att undgå skadestånd. Alla håller 
inte med om tolkningen. När regeringens 
alkoholutredare Anita Werner tittade på 
frågan föreslog hon att det skulle räcka att 
tillåta så kallad "yrkesmässig befordran", 

det vill säga att tillåta privat import via 
transportfirmor.

REGERINGENS JURISTER TOLKAR DET annorlunda.
– Det är vårt rättssekretariat som bedö-

mer domarna som att även privatpersoner 

bör få agera transportörer. Och vi vill inte 
riskera att Sverige får skadestånd för att 
bara halvvägs tillmötesgå EU, säger Ulrik 
Lindgren, politisk sakkunnig hos folkhälso-
minister Maria Larsson till Drugnews.

IOGT-NTOs förbundsordförande Sven-
Olov Carlsson är djupt kritisk till förslaget 
som han menar kommer att leda till att 
konsumtionen och alkoholskadorna ökar.

– Det blir avsevärt enklare att importera 
alkohol och på så sätt undvika ålderskon-
trollen, säger han. Eftergiften framställs 
som oundviklig men är i verkligheten en 
följd av ointresse eller oförmåga att hävda 
en socialt och folkhälsomässigt inriktad 
politik. 

Sven-Olov Carlsson menar att för-
slaget slår mot den svenska alkohol-
politiken och tycker att kristdemo-
kraterna sviker löftena i valrörelsen, 
då man beskrev sig som en garant för 
en restriktiv alkoholpolitik.

– Politiken får inte kapitulera för 
juridiken på så svaga grunder som 

regeringen framfört. Regeringens förslag 
att införa en utvidgad rätt till privatimport 
av alkohol utöver så kallad yrkesmässig 
befordran måste återkallas.

PIERRE ANDERSSON

pierre.andersson@iogt.se

Det ska bli tillåtet att föra in alkohol 
till Sverige även via ombud. Detta 
enligt en proposition från reger-
ingen som presenterades i början 
av april. Följden kan bli ökad sprit-
smuggling.

SVEN-OLOV CARLSSON,  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE IOGT-NTO
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Alkohol ökar risken 
för bröstcancer

FORSKNING 
Hos kvinnor 
som passerat 
klimakte-
riet ger även 
måttliga 
mängder 

alkohol en ökad risk för bröst-
cancer. Det framgår av en 
studie som nyligen presentera-
des vid årsmötet för The Ame-
rican Association for Cancer 
Research.

Studien omfattar 180 000 
kvinnor och visar att de kvin-
nor som i genomsnitt drack 
alkohol motsvarande ett glas 
vin om dagen hade 32 pro-
cents större risk att få den van-
ligaste typen av bröstcancer. 
De som drack ytterligare ett 
halvt glas vin om dagen hade 
hela 51 procents större risk. 
Vilken typ av alkohol kvinnor-
na drack spelade ingen roll.

EU ger alkohol- 
industrin ett år
POLITIK EU:s nya hälsokom-
missionär, Androulla Vassili-
ou, ger alkoholproducenterna 
ett år på sig att visa resultat. 
Det sa hon vid ett möte med 
Europeiska forumet för alko-
hol och hälsa i Bryssel i början 
av april. Kommissionär Vas-
siliou konstaterade, enligt 
Reuters, att alkoholen bidrar 
till 195 000 dödsfall inom EU 
och att ungdomar är speciellt 
utsatta.

Enligt Vassiliou har flera 
stora alkoholföretag offentligt 
lovat att de ska bidra till att 
minska alkoholmissbruket.

– Att lova att göra något är 
en sak, att leverera är något 
annat, sa Androulla Vassiliou.

Hon förväntar sig att alko-
holindustrin marknadsför 

sina produkter ansvarsfullt 
och inte direkt eller indirekt 
riktar sig till barn och ungdo-
mar. Hon anser dock inte att 
det i dagsläget behövs ytterli-
gare lagar på EU-nivån.

– Det är för tidigt. Jag anser 
att vi ska ge processen en 
chans och se hur det fungerar. 
Nästa år ska jag undersöka 
resultat av vad som gjorts och 
då får vi bestämma hur vi ska 
gå vidare, sa Androulla Vas-
siliou.

DRUGNEWS/JÖ

Enkelt köpa livsfarlig 
drog på nätet
NARKOTIKA Droger som ännu 
inte narkotikaklassats kan 
säljas obehindrat via Inter-
net. I mitten av mars dog en 
17-årig pojke sedan han tagit 
den hallucinogena substansen 
dextrometorfan, DXM. Man 
misstänker att drogen ligger 
bakom ytterligare minst fyra 
dödsfall i Sverige.

Det är enkelt att beställa 
DXM på nätet, drogen leve-

reras då i ett anonymt brev i 
brevlådan. Handeln har hit-
tills kunnat ske lagligt men nu 
är medlet på väg att narkoti-
kaklassas vilket gör att polisen 
kan agera. 

Läkemedelsverket har före-
slagit att DXM ska narkotika-
klassas men innan regeringen 
kan fatta beslutet måste EU få 
säga sitt, en process som kan 
ta upp till tre månader. 

Kyrkan investerar  
i vapen och sprit
EKONOMI Svenska kyrkan 
placerar sina pengar i aktier 
i bolag som tillverkar både 
vapen och alkohol. Detta visar 
en granskning som Kyrkans 
Tidning gjort.

Svenska kyrkans aktieför-
valtning styrs av etiska riktlin-
jer som säger att investering-
arna ska stämma med kyrkans 
grundläggande värderingar. 
Detta medför bland annat att 
man konsekvent väljer bort 
bolag som sysslar med tobak 
eller pornografi. 

Vapen och alkohol verkar 
förvaltarna dock inte se några 
bekymmer med, Svenska kyr-
kan äger aktier i såväl General 
Electric (tillverkare av bland 
annat motorerna till det kärn-
vapenbestyckade bompplanet 
B-1B) som i ett flertal bolag 
som sysslar med alkohol.

Svenska kyrkan är inte 
generellt avvisande till ett 
måttligt bruk av aklohol, 
förklarar Anders Thorendal, 
finanschef på Svenska kyrkan, 
till Kyrkans Tidning.

SKATTER Skillnaden med lägre svensk skattenivå 
på öl och högre på vin strider inte mot EU-regler-
na. Det slog EU:s domstol fast i början av april.

Det anses inte bevisat att skillnaden favori-
serar inhemskt öl och missgynnar importerat 
vin och styr kundernas val av dryck, vilket kom-
missionen påstod. Slutpriset påverkas nämligen 

marginellt.Domstolen gick alltså för omväxlings 
skull i alkoholpolitiska frågor på svenska linjen. 
Detta trots att generaladvokaten föreslagit en 
fällande dom.

Svenska regeringen verkar alltså ha anpassat 
sig lite väl snabbt denna gång då man förra hös-
ten föreslog sänkt vinskatt och höjd ölskatt. Från 

årsskiftet höjdes därför priset per burk halvliter öl 
med 62 öre och en flaska vin blev 47 öre billigare.

– Det är en välkommen dom som lägger beslu-
ten om de svenska alkoholskatterna där de hör 
hemma, nämligen i Sveriges riksdag, säger ordfö-
rande Sven-Olov Carlsson.

DRUGNEWS

SJÖFYLLA Regeringen förbereder en ny lag som ska ge kustbevak-
ningens personal rätt att göra alkotester i form av utandningsprover 
på båtförare. Idag är detta något som bara polisen får göra.

– Idag när vi träffar på nån berusad båtförare kan det ta flera 
timmar innan personen kommer till polisen och kan göra en alkotest, 
säger Kent Källström på kustbevakningen till Sveriges Radio. Det här 
kommer att förenkla för oss när vi fattar misstankar om onykterhet 
till sjöss.

Även i fortsättningen är dock utandningsprovet bara ett sållnings-
prov som visar om någon har alkohol i kroppen eller inte. För att få 
en exakt mätning krävs instrument som inte ingår i kustbevakning-
ens utrustning, vilket innebär att polisen ändå måste blandas in.

– Lagändringen är ändå ett steg i rätt riktning, säger Kent Käll-
ström.                                                                                                                             PA

FOTO: PHOTOS.COM



– Företag som tillverkar 
eller producerar alkohol kan 
vara godkända placeringar 
genom att följa branschkoder, 
de måste till exempel uppträ-
da ansvarsfullt och inte rikta 
sin marknadsföring specifikt 
mot ungdomar.

Björn Fries hoppar 
av politiken
PRECENS Regeringens förre 

narkotika-
samordnare 
Björn Fries 
blir från 
juni chef för 
Preventions-
centrum i 

Stockholm, Precens. Efter att 
tjänsten som narkotikasam-
ordnare avvecklades vid nyår 
har Fries arbetat som social-
demokraternas talesperson i 
narkotikafrågor. Nu hoppar 
han av politiken och blir chef 
för Precens.

Precens har funnits sedan 
2000 och har haft till uppgift 
att verka förebyggande mot 
alkohol- och narkotikapro-
blem i Stockholm Stad. I sam-
band med att Fries tillträder 
som ny chef omorganiseras 
verksamheten .

– Det ska bli spännande, en 
riktig utmaning, säger Björn 
Fries till Drugnews.

”För svårt dra in  
serveringstillstånd”
SERVERINGSTILLSTÅND ”En 
oväntad motståndare” kallade 
Ulf Kristersson (m), socialbor-
garråd i Stockholm, länsrätten 
för i en debattartikel i Dagens 
Nyheter nyligen. Bakgrunden 
är att länsrätten allt för ofta 
upphäver kommunens beslut 
att dra in serveringstillstånd 
från krögare som missköter 
sig.

Vin&Sprit sålt  
för 55 miljarder
EKONOMI Absolut Vodka hör 
nu hemma i Frankrike. Detta 
sedan finansmarknadsmi-
nister Mats Odell kommit 
överens med franska Pernod 
Ricard om en försäljning av 
spritjätten Vin&Sprit för 55 
miljarder kronor.

Intäkterna av försäljningen 
är betydligt högre än för-
handsspekulationerna som 
låg på omkring 40 miljarder. 
Enligt Mats Odell kommer 
pengarna att användas till att 
betala av på Sveriges utlands-
skuld, något som enligt finans-
marknadsministern leder till 
räntebesparingar på ett par 
miljarder kronor årligen.

IOGT-NTO har länge krävt 
att staten ska sälja Vin&Sprit 
och kritiserat det sätt på vilket 
bolaget har marknadsfört sina 
produkter ute i världen. Peter 
Moilanen, ansvarig för IOGT-
NTOs alkohol- och narkoti-
kapolitiska arbete, är glad att 
dubbelmoralens tid är över.

– Tanken med att ha ett 

statligt ägande över alkohol-
produktionen i ett land är i 
grunden bra. Men det gäller 
bara när försäljningen inte är 
utsatt för konkurrens på den 
öppna marknaden. I och med 
Sveriges inträde i EU försvann 
tillverkningsmonopolet och 
sedan dess har Vin&Sprit varit 
en belastning för den svenska 
alkoholpolitiken.

Narkotika leder till 
fler våldsbrott
BROTTSLIGHET Amfetamin är 
det narkotiska preparat som 
har den starkaste kopplingen 
till våldsbrott. Detta enligt en 
ny studie från Lunds Universi-
tet där man kartlagt samban-
den mellan narkotikamiss-
bruk, kriminalitet och psykisk 
störning. Studien spänner över 
tre decennier och omfattar 
över 1000 narkomaner i södra 
Sverige.

Amfetamin är enligt fors-
karna den drog som domi-
nerar i missbrukarkretsar 
och det är också amfetamin-
missbrukarna som har störst 
kriminell belastning. Antalet 
domar för våldsbrott är större 
i den gruppen än hos såväl 
heroinister som alkohol- och 
tablettmissbrukare. När det 
gäller stölder ligger amfeta-
minmissbrukare i topp till-
sammans med heroinister.

Studien visar också att 
missbrukarnas psykiska hälsa 
spelar stor roll för graden av 
kriminalitet. Bland dem med 
huvuddiagnosen antisocial 
personlighetsstörning fann 
forskarna en högre nivå av 
brottslighet när det gäller 
både våld och stölder. Under-
sökningen visar också att per-
sonlighetsstörningar inte bara 
är en biprodukt av missbruket 
utan också kan vara en orsak 
till kriminaliteten.

Miroslav  
Milurovic (s), 
ordförande i socialnämn-
den i Olofströms kommun

Ni vill införa obligatoriska 
drogtester i skolan, varför 
då?
– Till att börja med vill 
jag säga att det här är ett 
arbetsmaterial som vi hål-
ler på att titta på och långt 
från ett färdigt förslag. Men 
det stämmer att vi tittar 
på möjligheten att införa 
detta.

Hur skulle sådana tester se 
ut i praktiken?
–  Det är alldeles för tidigt 
att svara på den frågan 
men jag tror att oanmälda 
drogtester skulle fungera 
bra både för att hitta dem 
som missbrukar och i pre-
ventivt syfte. Det är också 
viktigt att säga att testerna 
även skulle omfatta per-
sonalen.

Men blir det inte en kränk-
ning av den personliga 
integriteten?
– Skyddsnätet vi har idag 
är otillräckligt. Om vi 
inte fångar upp dem som 
använder narkotika i tid 
kan det leda till stora pro-
blem, grov kriminalitet eller 
kanske prostitution. Då 
tycker jag att drogtester är 
befogade.

PIERRE ANDERSSON

T R E  F R ÅG O R
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CARIN GÖTBLAD, länspolismäs-
tare i Stockholm, till tidningen 
Metro om polisens satsningar på 
att minska gatuvåldet.

TIPS OCH SYNPUNKTER   Pierre Andersson   tel: 08-672 60 54   e-post: pierre.andersson@iogt.se 

Absolut Vodka var den största 
anledningen till att franska 
Pernod Ricard köpte Vin&Sprit 
för 55 miljarder kronor.

GIFTIG HISTORIA I bilen på väg till sin sommarstuga 
blev 70-årige norrmannen Per G Alexander törstig och 
började leta efter något att dricka. I mörkret trodde 
han att han fick tag på en flaska juice. Istället hade han 
öppnat en flaska glykol och fick i sig en rejäl klunk innan 
han upptäckte misstaget. 

På sjukhuset i Varberg ordinerade man det vanliga 

motgiftet mot glykol: en halvliter alkohol. Per G Alexan-
der är nykterist och hade aldrig druckit alkohol innan 
olyckan.

– Jag var på snurren i tre dagar, säger han till Hal-
lands Nyheter. Men jag är tacksam, hade jag inte ham-
nat på sjukhuset hade jag inte levt i dag.

PA
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VITRYSSLAND Många mindre byar eva-
kuerades efter haveriet i Tjernobyl, men 
inte Gomel, Vitrysslands näst största stad. 
Sedan dess har sjukdomarna, främst sköld-
körtelcancer och leukemi, ökat kraftigt 
bland barnen i staden.

Ett av dessa barn är Lena som bor tillsam-
mans med sin mamma. Hon är femton år 
och har varit sjuk sedan hon var sex. Hon 
har bland annat ryggsjukdomen skolios, 
en tumör i bröstet och epilepsi. I fönstret 
på kontoret till stödorganisationen Bar-
nens Hematologi står en medhavd kartong 
full av pillerburkar med en rad olika medi-
ciner. Lena är trött på alla mediciner. En 

skyddar mot bieffekten av en annan och en 
tredje ger henne magsår. Lena är övertygad 
om att hon fått sina sjukdomar på grund 
av Tjernobyl. 

Hon har just börjat gå till skolan. Det är 
ett stort steg. Tidigare har hon knappt varit 
ute alls. Hennes hud tål varken kyla, vatten 
eller värme. Så promenaden till skolan är 
den enda tiden ute hon kan få.

– Tidigare under hela sitt liv har hon 
blivit undervisad hemma. Nu är hon bäst i 
klassen, säger mamma Vera stolt. 

Lenas favoritämne är historia.
– Jag skulle vilja bli historielärare, säger 

hon, fast hon vet att det kanske aldrig kom-

mer ske. Sjukdomarna kommer att hindra 
henne, om hon ens överlever till vuxen 
ålder.

På Barnens Hematologi kan föräldrar 
med cancerdrabbade barn träffas och 
stödja varandra. Irena Daminkova är en av 
eldsjälarna bakom organisationen. Hen-
nes dotter har blivit frisk efter många års 
sjukdom.

– Våra egna erfarenheter hjälper andra 
mammor vars barn nyligen fått cancer. För 
många kan det kännas hopplöst, men när 
barnen träffar andra ungdomar som haft 
deras sjukdom och överlevt inser de att det 
finns en chans även för dem, säger hon.

Irena sitter tillsammans med organisa-
tionens ordförande Larissa Koval i det lilla 
rummet som utgör organisationens kontor. 
Borden är fulla av papper och väggarna är 
prydda av gosedjur och fotografier av barn 
och ungdomar som deltar i olika aktivite-
ter och läger. Hit kommer mammor och 
barn för att mötas och hjälpa varandra. 

Även Larissa har haft en sjuk dotter, men 
hon är också frisk nu, säger hon.

LARISSA OCH IRENA BLEV båda lämnade av sina 
män. När barn drabbas av cancer leder det 
oftast till att familjen bryts upp. Larissa 
blev lämnad när barnet var två år och just 
fått leukemi. Hon spenderade för mycket 
tid med dottern på sjukhuset tyckte pap-
pan och skaffade en ny familj istället. 

– Det är mycket svårt för männen när 
kvinnorna är på sjukhus längre perioder. 
Några börjar dricka, några hittar en annan, 
säger hon.

I Vitryssland ligger alkoholen nära till 
hands för att glömma problem. Larissa och 
Irena berättar om många fall där fäderna 
som lämnat sina familjer blir alkoholister. 

Vitryska Gomel ligger i ett av de områden som utsatts för mest 
radioaktiv strålning efter olyckan i Tjernobyl. Bara tio procent av 
stadens barn är fullt friska. Det är mammorna som tar hand om 
de sjuka barnen. Papporna försvinner eller tar till alkoholen.

LARISSA
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På Barnens Hematologi i Gomel, Vitrysslands näst största stad, kan föräldrar med cancerdrab-
bade barn träffas och stödja varandra. Michail är en av få pappor som valt att stanna med sin 
familj. Både frun och dottern har cancer och ligger på sjukhus.



TJERNOBYL-BARNEN

TJERNOBYLOLYCKAN Den 26 april 1986 
exploderade en reaktor 
i kärnkraftverket i Tjer-
nobyl, och radioaktiva 
ämnen (cesium och jod) 
spreds över stora delar 
av Europa.

Inom en månad hade minst 30 personer 
dött av strålskador. Mer än 100 000 perso-
ner fick evakueras från omgivningen. Flera 
hundra tusen personer fick ta emot mycket 
höga stråldoser, och antalet fall av sköld-
körtelcancer har ökat. Stora områden med 
jordbruksmark blev oanvändbara. 

Trots olyckan i en reaktor fortsatte Tjer-
nobylverket att producera el till i december 
2000, då den sista reaktorn togs ur bruk.

FÖLJDERNA AV TJERNOBYLOLYCKAN

Enligt en rapport från polisen i Minsk är 
var sjätte mans död i Vitryssland alkohol-
relaterad. Enligt samma rapport är alkohol 
i familjen den huvudsakliga orsaken till en 
förstörd barndom. Den berättar också om 
en mängd anmälningar till sociala myndig-

heter på grund av föräldrars undermåliga 
uppfostran av sina barn till följd av alko-
holmissbruk.

 Enligt Larissa är det mamman som tar 
hand om barnen i 99 procent av fallen när 
barnen blir sjuka. Det är inget de verkar 

bittra över eller klagar på. Det är bara så 
det är, verkar de tycka. 

– Självklart bryr sig kvinnan mer om bar-
net än vad mannen gör, säger de och ver-
kar inte se männens beteende som något 
föränderligt. 

Snarare verkar det självklart att män 
är män, vilket innebär att de lämnar sina 
barn om de känner för det, att de super och 
att de misshandlar sina fruar. 

– Visst är det så i Sverige också? frågar 
Larissa. 

MEN DET FINNS SÅKLART undantag.
– Även om majoriteten av männen läm-

nar sina familjer finns det exempel på mot-
satsen också. Ibland stärker sjukdomen till 
och med familjen, säger Larissa. 

En bevis på detta är en man som kommer 
in genom dörren till kontoret.

– Här kommer en bra pappa, säger Laris-
sa. 

Michail är en av få pappor som valt att 
stanna med sin familj. Både frun och dot-
tern har cancer och ligger på sjukhus. 

– Jag vet att det är ovanligt, men jag kan 
inte förstå hur män kan lämna fru och 
barn åt sina öden när de behöver dem som 
mest. Det är slitigt att försörja familjen och 
samtidigt ha tid att träffa dem på sjukhu-
set, men jag har inget alternativ. 

Michail berättar nyheter från familjen. 
Dottern är på bättringsvägen. Kvinnorna 
jublar och kramar om Michail. 

Irena berättar att det psykologiska stö-
det är viktigt för en familj i kris, men trots 
att Barnens Hematologi finns är det många 
mammor som inte vill ta emot deras hjälp. 
De känner att sjukdomen är deras eget pro-
blem och vill klara det på egen hand.

– Det är synd, säger hon. Inte minst för 
barnens skull. 

MATS TIBORN

Text och foto

Lena är femton år och har varit sjuk sedan hon var sex. Hon har bland annat ryggsjukdomen 
skolios, en tumör i bröstet och epilepsi. Lena är övertygad om att hon fått sina sjukdomar på 
grund av Tjernobyl. Hennes mamma Vera tar hand om henne.
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Den havererade 
reaktorn.
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ELDSJÄL  Ikväll har ett tjugotal ungdomar 
kommit till träningen i boxningsförening-
en BK Novas källarlokal. Trots att tränaren 
Vladimir Sanchez inte har dykt upp än 
råder full aktivitet. Päronbollen smäller, 
hopprep viner och i ringen sparrar Mohan-
nad Al Hamalawi mot hjälptränaren Jyrki 
Lindberg. 

– Upp med händerna, kom igen, manar 
Jyrki och klipper lätt till Mohannad på 
kinden när han lämnat en blotta. Håll ner 
hakan, såja, bra!

Det är två år sedan Serwa Eliassi första 
gången kom nedför betongtrappan till BK 
Nova. Hon var nyinflyttad till Kalmar och 
Norrliden, miljonprogramsområdet som 
byggdes under 60- och 70-talen.

– Så fort jag kom in i lokalen kände jag 
mig välkommen, berättar Serwa Eliassi 

och stryker några svettpärlor ur pannan. 
Boxningsträning är tufft, när jag kommer 
hem brukar jag känna mig lättad, det är 
skönt att komma hit helt enkelt.

Jämställdhet och samverkan mot rasism 
är ledord för BK Nova. Föreningen bildades 
för drygt tre år sedan. Initiativet kom från 

Vladde, han kallas så, Vladimir Sanchez. 
På dagarna är han undersköterska inom 
hemtjänsten i Kalmar, men de flesta var-
dagskvällarna är vigda åt BK Nova. 

– Det är något speciellt med boxning, 
säger Vladde. Träningen är allsidig och den 
sociala inramningen är starkare än i andra 
idrotter. Du kan komma in på vilken box-
ningsklubb som helst och bli väl omhän-
dertagen.

Bostadsområdet Norrliden förknippas 
av många kalmarbor med sociala problem. 

Vladimir Sanchez bor själv med 
sin familj i området och han kän-
de att det behövdes en träffpunkt 
dit alla var välkomna. I samar-
bete med socialförvaltningens 
fältsekreterare, fritidsgården och 
Novaskolan startade han en fot-
bollförening som så småningom 

förvandlades till boxningsförening.
– BK Nova löser inte alla problem, 

säger Vladde. I ett område med folk från 
så många kulturer måste det bli krockar 
ibland. Men jag tror på mångfalden, all för-
eningsverksamhet är positiv. Att det blev 
en idrottsförening beror på att jag själv 

Ungdomarna i boxningsklubben 
Nova beskriver Vladimir Sanchez 
som bror, farsa, varm och juste. 

– Boxningen lär unga självbe-
härskning och att hantera sina 
känslor, säger han.

VLADIMIR SANCHES
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Vlademir Sanchez boxas med Mohannad Al-Hmalawi. I bakgrunden: Rasul Avtorhanov och Yasin Rashidi.

VLADIMIR SANCHEZ



VLADIMIR SANCHEZ

Serwa Eliassi och Madeleine Anmark tycker att det är skönt att boxas.

alltid har tränat. Boxning började jag med 
som 17-åring. Hit kommer både flickor och 
pojkar, de har någonstans att ta vägen fyra 
kvällar i veckan och de har kul.

För den oinvigde kan det tyckas obe-
gripligt hur en sport som går ut på att slå 
en medmänniska kan verka sammanhål-
lande.

– Boxning är en känslosport, konstate-
rar Vladde leende. Visst, det kan upplevas 
som våldsamt eller aggressivt och det går 
ut på att slå varandra på truten. Jag förstår 
att det finns folk som tycker att boxare är 
idioter som först slår och sen kramar om 
varandra.

Det en lekman inte begriper, enligt Vladi-
mir Sanchez, är att boxning kräver självbe-
härskning och ödmjukhet. Att sporten kan 
lära utövaren att hantera sina känslor.

– Din värsta motståndare är du själv, 
säger han lite kryptiskt.

Bestoun Eliassi, 14 år, ber Vladimir San-
chez att komma och instruera honom.

– Du kan inte boxas när du är arg, förkla-
rar Bestoun Eliassi när han hör vad samta-
let rör sig om. Är du arg vet du inte vad du 
gör och viftar bara med armarna. För att bli 
en duktig boxare måste du vara lugn.

BLANK I ANSIKTET OCH andfådd lutar sig Jyrki 
Lindberg mot repen i ringen och byter någ-
ra ord med sparringpartnern Mohannad Al 
Hamalawi som ska gå match på lördag.

-- Jag har tränat här sen BK Nova starta-
de, säger Mohannad Al Hamalawi. Vladde 
är som en bror till mig. Han är juste och 
utåtriktad och hjälper till med det man ber 
om.

Liksom Vladimir Sanchez jobbar Jyrki 
Lindberg ideellt i föreningen. Han kör 
närmare tio mil från Byxelkrok på norra 
Öland till Norrliden för att vara med på 
träningarna.

– Det är ett roligt gäng, bra kamratskap, 
säger han. Hit är alla välkomna, BK Nova 
skapar gemenskap och det är jättebra i ett 
sådant här område. Du märker väl själv, 
stämningen mellan grabbarna och tjejer-
na. De kommer hit och boxas istället för 
att vara ute och bråka på stan.

Jyrki Lindberg tror att träningen bygger 
upp många ungdomars självförtroende.

– Jag vet vad jag pratar om, boxningen 
har räddat en annan. Jag vet inte var jag 
hade hamnat utan den. Enda nackdelen 
med BK Nova är att det är stängt här på 
helgerna. Kunde vi dra ungdomarna hit på 
lördagskvällarna hade vi nog sluppit en del 
bråk ute.

Serwa Eliassi skuggboxas med Madelei-
ne Anmark som pluggar till dataingenjör 
på Högskolan i Kalmar.

– Jag läste en artikel om BK Nova och 
eftersom jag alltid varit intresserad av 
boxning letade jag mig hit, berättar Made-
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›
Rasul Avtorhanov, Madeleine Anmark, Robin Holm, Odai Al-Hamalawi och Dennis Adolfsson, 
närmast kameran, tränar för fullt.
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VLADIMIR SANCHES

leine Anmark. Jag tränar här två gånger i 
veckan, minst.

Vladimir Sanchez går runt och instruerar 
boxarna. Han visar ett slag i slow motion, 
talar med låg röst, allvarligt och sedan 
spricker ansiktet upp i ett leende. När ung-
domarna beskriver honom använder de 
ord som bror, farsa, reko, varm, juste. Själv 
säger han att det är 
det sociala engage-
manget som driver 
honom. Kanske är 
det också hans egna 
erfarenheter. Vladi-
mir Sanchez föräld-
rar flydde från Chile för 30 år sedan.

– Jag var fem år när vi kom till Sverige 
och jag hade svårt att anpassa mig, kände 
utanförskap. Det var jobbigt ibland, men 
kampsporterna lärde mig att behärska 

mig, gav självkänsla. Det är nog en driv-
kraft för mig nu, att jag känner igen det 
där utanförskapet hos en del av dem som 
kommer hit.

Så var det namnet, Vladimir Sanchez, 
det låter latinskt men också rent ryskt. 
Vladde skrattar.

– Mina föräldrar var vänsteraktivister 

i Chile, berättar han. De hade tänkt döpa 
mig till Manuel, men min farbror tyckte 
att jag skulle döpas efter Lenin och så blev 
det, Vladimir Sanchez. 

HELENA STRÖMBLAD

Odai Al-Hamalawi bättrar på konditionen. 

VLADIMIR SANCHEZ

KALLAS: Vladde
ÅLDER: 35 år
YRKE: Undersköterska 
inom hemtjänsten i Kal-
mar. Jobbar ideellt som 
instruktör och tränare 
för boxningsföreningen 
BK Nova i bostadsom-
rådet Norrliden

FAMILJ: Sambo, tre barn – två pojkar, 9 och 
7 år gamla och en liten dotter på 3
BRINNER FÖR:  Att ha ett socialt sam-
manhang. Gillar att jobba med människor. 
Boxning, för den allsidiga träningen och för 
inramningen kring sporten. Jag har aldrig 
känt mig så väl omhändertagen som i box-
ningsklubbar jag besökt

VLADIMIR SANCHEZ›
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Det har skett lite förändingar på förbundskansliet. Några nya 
ansikten, några nya enheter – och en del välkända profiler. 
Här är en aktuell laguppställning över alla centralt anställda 
hos IOGT-NTO. De flesta finns på kansliet på Stora Essingen i 
Stockholm, men några har sin fasta arbetsplats på annan ort.
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ORGANISATION Han vill ha en tyd-
ligare kansliorganisation. Det är 
generalsekreterare Stefan Berghs 
förklaring till den omorganisation 
som han har genomfört på IOGT-
NTO-kansliet.

– Jag ville tydliggöra kansliets 
grundfunktioner, verksamhet och 
stöd, förklarar han. 

På stödsidan inrättades en Servi-
ceenhet med Pontus Lundell som 
ny chef och en egen Ekonomien-
het. I Serviceenheten ingår IOGT-
NTO Direkt, Medlemsservice, 
växel/reception, IT och vaktmäs-
teri. De funktionerna ingick tidi-
gare, tillsammans med ekonomi 
och personaladministration, i den 
större avdelningen Administra-
tion.

PÅ VERKSAMHETSSIDAN HAR DE som 
arbetar med alkohol- och narko-
tikapolitik, förebyggande arbete 
och socialt arbete samlats i en 
enhet, Verksamhetsenheten.

– Jag ville ha en tätare samver-
kan mellan de tre huvudområ-
dena, säger Stefan Bergh. Där har 
jag inte utsett någon ny chef, men 
de ansvariga för verksamhetsom-
rådena har kravet att samverka 
och hitta lösningar för att undvika 
dubbelarbete.

Kravet på ökat samarbete, men 
utan sammanslagning, gäller ock-
så Kommunikationsenheten under 
nya chefen Johanna Berkquist, och 
medlemstidningen Accent.

Eva Blomqvist är chef för nya 
Organisationsenheten med ansvar 

för medlemsfrågor, regional ut-
veckling och fastighetsfrågor.

– Det är en markering av den 
ökade satsningen på regional 
utveckling och på samarbetet mel-
lan kansliet och IOGT-NTO-landet, 
säger Stefan Bergh. I den här enhe-
ten ingår utvecklingskonsulenter-
na, som är en länk mellan förbun-
det och distrikten. 

IDAG FINNS FEM UTVECKLINGSKONSULEN-

TER, men de ska utökas med två 
till i höst och ytterligare två under 
nästa år.

– Det är för tidigt att göra någon 
utvärdering av den nya organisa-
tionen, men de första intrycken 
är positiva, tycker Stefan Bergh. 
Inom verksamhetsenheten märks 
tydligt att samordningen har ökat. 
Och nya Serviceenheten är en klar 
förbättring med en chef som har 
tid att stötta personalen i de dag-
liga sysslorna. 

– På Organisationsenheten är 
flera stora processer igång, inte 
minst när det gäller regional 
utveckling och medlemsvärvning. 
De har inte hunnit så långt än, 
men det känns väldigt positivt. 

Stefan Bergh utesluter inte att 
organisationen kan behöva för-
ändras igen.

– En modern organisation kan 
modifieras lite då och då, säger 
han. Det ska höra till vardagen att 
man tar några nya steg när det är 
befogat.

EVA ÅHLSTRÖM

eva.ahlstrom@iogt.se
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TEXT JEANETTE EKSTRÖM  FOTO PER JONSSON

N
är Volkan klockan 23.00 går på sitt arbetspass 
som vakt i arresten i en medelstor mellan-
svensk stad har det varit lugnt hela kvällen. 
Det är tomt i lokalerna, något som är ovanligt 
på torsdagar. Då är det artonårsgräns på en av 
nattklubbarna i stan. Troligtvis beror lugnet 
på ovädret. 

Volkan har jobbat som arrestvakt under sex år, ett jobb som 
kräver mycket av den som utför det. Tålamod, människokänne-
dom och en inte allt för känslig näsa.

Hans arbetsplats består av en lång, skarpt upplyst korridor. 
Överfallslarm är utplacerade med jämna mellanrum. Värmera-
diatorerna är inbyggda bakom skyddande trälister. Cell nummer 
ett till och med nio är till för anhållna personer. Nummer tio till 
och med arton är för personer som omhändertagits enligt LOB 
(lagen om omhändertagande av berusad). I mitten av korridoren 
ligger kontoret med ett litet pentry, tv, dator och snabbtelefoner 
kopplade till cellerna. Utanför står en träbänk fastbultad i golvet 
och bredvid den ett lika fastbultat skrivbord. Avvisiteringen. Det 
är där de omhändertagna skrivs in och får lämna ifrån sig sina 
ägodelar inklusive livrem och skor. I det fåtal fönster som finns 
är persiennerna neddragna. Knappt några ljud tränger in från 
världen utanför. 

Volkan vill understryka att man månar starkt om integriteten 
hos dem som ofrivilligt befinner sig där.

– Vem som helst kan bli lobbad, säger han. Jag har till och med 
haft en advokat här inne. 

På den polisstation där Volkan jobbar är det sociala engage-
manget stort. Han berättar att de har ett förråd med avlagda klä-
der som de ger till personer som gjort eller spytt ner sig. Allt för 
att de ska kunna ta sig hem dagen efter utan att skämmas. Under 
årets kallaste månader händer det att polisen erbjuder de hem-
lösa en cell över natten.

Han berättar också att polisen bjuder de som sitter anhållna på 
cigarretter. Tre om dagen delas ut, en efter varje måltid. 

Volkan sätter på kaffe och sätter sig framför datorn. Eftersom 
han också är kundansvarig gruppledare är det han som gör sche-
man. Under lugna stunder i natt ska han försöka lägga schemat 
för nästa månad. 

OCH LUGNT ÄR DET fram till halv ett. Då rasslar porten upp och en 
polisbil kör in i garaget. Volkan förbereder snabbt tillsynslistan, 
den som ska hänga på celldörren och fyllas i med observationer 
av den omhändertagne minst var femtonde minut. 

Ögonen på den unga killen som polisen kommer in med är 
rödsprängda. Han kan inte gå rakt utan stöd.

– Ni kan dra åt helvete, jag vill ringa ett samtal, säger han 
ilsket. 

Poliserna är upptagna med att fylla i arrestantbladet och Vol-
kan utför snabbt en skyddsvisitation i jakt på droger eller föremål 
som kan orsaka skada.

Den unga killen svär och förbannar vakterna som inte ville ›

Arresten
                                      

Det är torsdag kväll efter löning. Kön till nattklubben är lång trots 
att blötsnön vräker ner i hårda vindbyar. Där inne hägrar värme, 
dans och alkohol för människorna i kön. Men om bara ett par tim-
mar kommer några av dem få byta bar och dansgolv mot fyllecell.



accentREPORTAGE



30  ACCENT MAJ 2008

Minst var femtonde minut ska Volkan titta till cellernaDet finns inga möjligheter att se vare sig in i eller ut ur arrestlokalerna.

släppa in honom på nattklubben. Plötsligt börjar han gråta. Han 
vill ringa sin flickvän och försöker komma åt telefonen i den lilla 
förvaringslådan där hans tillhörigheter hamnar för att sedan 
låsas in i ett skåp. Tumult uppstår.

– Ta det lugnt nu, säger polismannen. 
– Ge fan i mig!
– Kom igen nu, säger Volkan. Du är en snäll kille. En hygglig 

kille. Ta det lugnt nu.
Volkan letar upp numret till flickvännen i killens mobiltelefon 

och räcker över mobilen.
Flickvännen svarar inte. Killen gråter högljutt, förtvivlad och 

arg över sin situation. 
Han har inte ens fyllt nitton och ska strax låsas in i cell num-

mer tolv. Skor, långärmad tröja, livrem, plånbok, mobiltelefon 
och smycken hamnar i förvaringsskåpet.

Allt noteras i arrestantbladet. Även den exakta summan pengar 
i plånboken.

– Har du några sjukdomar? Äter du några mediciner, frågar Vol-
kan.

– Nej.
Volkan leder iväg killen till cellen och låser in honom. Han gör 

första anteckningen på tillsynsbladet. 01.00 Insatt.
Killen bultar på dörren. Han vrålar.

– Jag är ju inte ens full!  Jag hatar er era djävla idioter!
Volkan sätter sig vid sitt skrivbord. Plockar fram schemamallen 

igen. Han säger att bultandet och skrikandet är ett bra tecken. Då 
vet han att killen är okej fysiskt.

– Håll käften, vrålar killen som nu får heta Tolvan efter cellnum-
ret. Håll käääften!

Efter några minuter går Volkan iväg för att titta till Tolvan som 
ömsom vrålar ömsom pratar med sig själv.

– Sätt dig ner nu, säger Volkan. Vila. Försök att sova.
Volkan sätter sig vid skrivbordet igen och zappar lite mellan 

kanalerna. Han inser att det inte är någon idé att fixa med sche-
mat förrän Tolvan lugnat ner sig. Telefonen ringer. Det är en kol-
lega som jobbar i arresten i grannstaden. De pratar lite fotboll och 
schemat för nästa månad. Efter några minuter reser sig Volkan 
och går iväg till cellen för att titta till Tolvan. 

Han ligger i framstupa sidoläge på britsen och spyr  på golvet.
– Det är bra, säger Volkan när han kommer tillbaka till kontoret. 

Nu kommer han att må bättre och somna snart. 
Själv har Volkan tappat lusten att dricka sedan han började 

jobba som arrestvakt.
– Så fort jag känner lukten av vin tänker jag på spyorna och 

miljön här, säger han.
01.32 kan Volkan notera att Tolvan ligger på sidan och andas 

lugnt. 
Strax efter halv två går porten upp igen. En ung tjej förs in i 

avvisiteringen under högljudda protester. Hon förstår inte varför 
poliserna har omhändertagit henne.

›
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 I cellerna för omhändertagna finns bara en väggfast brits utan madrass, kudde eller filt. (Bilden är arrangerad).

– Du är här för att du är väldigt berusad och för att du slåss, 
förklarar en manlig polis.

– Men alla är ju fulla, skriker hon frustrerat. Det är ju inte bara 
jag.

Eftersom män inte får utföra skyddsvisitation på kvinnor kall-
las en kvinnlig polis till avvisiteringen.

När den är utförd frågar poliskvinnan tjejen vad hon har på sig 
under den långärmade tröjan, då långärmade tröjor och behå av 
säkerhetsskäl inte tillåts i cellerna.

Hon svarar att hon har ett linne 
under. Hennes röst darrar.

– Men jag tänker inte ta av mig.
Poliskvinnan tar med den unga tje-

jen till ett annat rum för att hon ska få 
klä av sig enskilt. Det tar tio minuter av 
lirkande innan tjejen lämnar över sin behå och långärmade tröja 
till poliskvinnan. Hon gråter hela tiden.

Volkan för henne till cell nummer tio. Han fyller i tillsynsbla-
det. 01.45. Insatt. 

Hon börjar genast bulta på dörren. Tunga taktfasta slag ekar 
genom korridoren.

Volkan går och tittar till Tolvan som nu sover. När han kommer 
tillbaka har bultandet i cell tio plötsligt upphört.

– Jag gillar inte att det är så tyst, säger Volkan och går för att 
titta till henne.

Tian ligger på golvet och gråter. Volkan återvänder till sitt 
kontor. En minut senare ringer hon på snabbtelefonen. Hon vill 
åka hem. Volkan förklarar att hon enligt bestämmelserna måste 
stanna minst fyra timmar.

– Jag vill gå på toa.
– Ja, alldeles strax, säger Volkan.
Volkan ringer upp den kvinnliga polisen, som efter några minu-

ter anländer till den gråtande Tian.
Volkan sätter sig för att jobba några 

minuter med schemat för nästa månad. 
Porten rullar upp igen. En kille i tjugo-
årsåldern med mycket stora pupiller leds 
in till avvisiteringen. Han snörvlar hela 
tiden. Skakar och beter sig nervöst. 

Så snart papperna är ifyllda, frågorna 
besvarade och skyddsvisitationen utförd leder Volkan iväg killen 
mot cell tretton. Insikten slår till.

– NEJ, NEJ, NEJ, vrålar han när celldörren stängs.
Bultandet börjar genast. Volkan noterar i tillsynsbladet. 02.30 

Insatt.
Poliserna som omhändertagit Tretton diskuterar hans allmän-

tillstånd eftersom de misstänker att han är drogpåverkad. De 
beslutar att göra ett test för att kolla GHB, anabola och benso-
diazepiner.

Tian börjar dunka på dörren igen och ringa på snabbtelefo-
›



nen. Volkan hjälper till med provtagningen på Tretton som sker 
genom urinprov.

Nästa gång Volkan tittar till Tian har hon somnat och sover på 
golvet bredvid dörren.

Snabbtelefonen ringer igen. Tolvan har vaknat. Han muttrar 
något ohörbart. Volkan går dit för att titta till honom.

Tian vaknar också och börjar dunka på dörren igen. Hårda frus-
trerade slag. Hon vrålar så att det hörs genom hela korridoren att 
hon vill gå på toaletten.

– Okej, då fixar vi det, ropar Volkan tillbaka och ringer på för-
stärkning.

Finns det ingen kvinnlig polis inne måste det vara två som öpp-
nar cellen.

I förvaringsskåpen börjar en mobiltelefon ringa. Snabbtelefo-
nen ringer igen. Tretton vill också gå på toaletten trots att han 
nyss lämnat urinprov.

Tian börjar gråta igen. Högljutt och klagande. Volkan går dit 
och öppnar dörren.

– Vill du gå på toaletten?
– Nej.
– Inte?
– Jo, skriker hon.
Hon börjar hyperventilera.

– Har du svårt att andas?

Tian svarar inte.
– Ska jag hjälpa dig upp? Vill du spy?
Förstärkning anländer, denna gång i form av en manlig polis. 

– Vi hjälper dig upp, säger polismannen. Hoppla ett, två, tre.
En mobiltelefon ringer i förvaringsskåpen igen. Tian ändrar sig 

och vill inte längre gå på toaletten.
Efter några minuter börjar hon dunka på dörren igen. Volkan 

ringer upp henne på snabbtelefonen.
– Ring min mamma, vrålar hon i luren.
Ytterligare en mobiltelefon ringer i ett av förvaringsskåpen. 

Slagen på celldörr tio ekar i korridoren.
Volkan går och släpper ut Tretton på toaletten. En mobiltelefon 

ringer igen.  
När Volkan kommer tillbaka från Trettons toalettbesök börjar 

han fixa med schemat igen.
Tian ringer. Hon vill gå ut och röka. Volkan förklarar att hon 

inte får det.
Han återgår till sitt schema. Det är snart dags för tillsyn igen.
Tretton börjar dunka på dörren. Volkans mobiltelefon ring-

er. Det är en nattarbetande kollega som har en fråga om nästa 
månads schema.

Klockan är strax före halv fyra. Volkan reser sig och går sin 
tillsynsrunda. Tretton har slutat dunka. Han har lagt sig ner, men 
är vaken.

Tio minuter senare går Volkan en runda till. Han vill hålla extra 
koll på Tretton.

– Nu sover de som lamm allihopa, säger han. 
Han återgår till sitt schema, men blir avbruten av den egna 

telefonen. Fler frågor om schemat.

I FÖRVARINGSSKÅPEN PIPER OCH ringer telefoner med jämna mellan-
rum. Klockan närmar sig fyra på morgonen. På tv: n får Sawyer 
stryk av sin fångvaktare i ett gammalt avsnitt av Lost.

04.05 vaknar Tian och börjar dunka på dörren. 
Några minuter senare är det dags för tillsyn igen. Tian börjar 

dunka igen när hon hör steg utanför cellen. Volkan ber henne 
sluta. Hon börjar gråta igen.

– Jag vill gå på toa, säger hon.
Volkan ringer på förstärkning.  
Strax efter fem är det tyst och lugnt. Volkan går ännu en till-

synsrunda. Utanför cell tio smyger han. Tian ligger på golvet och 
sover. 

05.17 börjar Tretton banka på celldörren. 
Halv sex kommer polisen in med ytterligare en omhändertagen 

person och strax före sex förs en man in anhållen för kvinnofrids-
brott. 

Tjugo över sex kommer den sista som omhändertas under Vol-
kans pass in. Polisen har hittat honom i ett buskage utanför natt-
klubben. Ambulans tillkallades, men sjukvårdarna kunde konsta-
tera att han skulle klara av några timmar i fyllecellen. 

Volkan tittar på klockan. Det är snart dags att släppa ut Tol-
van. 

Det är en förlägen ung man som en stund senare slår upp ögo-
nen och förvirrad ser sig omkring i cellen.

– Dricker du kaffe, frågar Volkan.
Tolvan nickar och reser sig. På väg till kontoret ber han om 

ursäkt för att han spytt på golvet. Tolvan får en kopp kaffe och 
lånar telefonen för att ringa efter skjuts. Han har inte pengar nog 
att ta sig hem. Några minuter senare går han ut genom grindarna. 
Det har slutat snöa och blåsa. I öster kan man ana en strimma 
ljus. 

Efter att ha överlämnat rapport till nästa arrestvakt går också 
Volkan.
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Ofta blir det stressigt. Det gäller för Volkan att komma ihåg tillsyns-
rundan trots att telefonerna ringer. 



Lätt att minska  
på dåliga fetter
KOST Oroar du dig för höga 
blodfetter? Ny amerikansk 
forskning visar att man med 
en enkel kostomläggning kan 
slippa både mediciner och 
sjukdomar. En diet med olivol-
ja, fibrer, fisk minst två gånger 
i veckan, mer frukt och grönt 
samt lätt träning kan minska 
de dåliga fetterna med femton 
procent.

Mera FYSS mot  
sjukdomar
HÄLSA Nu ökar möjligheten 
att ordinera fysisk aktivitet 
vid fler sjukdomstillstånd. 
En ny upplaga av FYSS inne-
håller totalt ett trettiotal 
sjukdomstillstånd där motion 
kan användas i både förebyg-
gande och behandlande syfte. 
Exempel på sjukdomar eller 
tillstånd som enligt nya forsk-
ningsrön nu kan förbättras 
genom fysisk aktivitet är gra-
viditet, stress, demens, schizo-
freni och ångest. 

Läkare har sedan 2002 
kunnat ordinera motion på 
recept och det visar sig att 
patienterna i hög utsträck-
ning följer läkarnas upp-
maning, med gott resultat.

Engagerad förälder 
ger bättre betyg
BARN Att vara klassförälder 
kan vara nyckeln till dina 
barns framgång. Föräldrar som 
aktivt deltar i barnens skol-
gång, är med på skolaktiviteter 
och klassträffar, ger sina barn 
en bättre start i livet än föräld-
rar som struntar i att engagera 
sig. Barn med engagerade 
föräldrar går oftare vidare mot 
akademiska studier och får 
bättre betyg.

Musslor framtidens 
reningsverk
VATTEN Musslor är inte bara 
lyxigt och gott. De förbättrar 

även vattenkvaliteten 
där de odlas. Musslor 

använder övergöd-
ningen i våra vatten 
som resurs, efter-
som de livnär sig 

på att filtrera vatten. 
Resultatet blir stora musslor 
och renare vatten. En mussla 
pumpar fyra liter vatten per 
timme, vilket betyder att en 
odlingsenhet på 150 ton muss-
lor filtrerar mer vatten per 
dygn än Stockholms renings-
verk tillsammans.

Människans bästa 
vän från Asien
HUNDAR Människans bästa vän, 
hunden, var vår vän redan i 
förhistorisk tid, visar forsk-

ning. Tidigare har man trott 
att hunden kom från inhem-
ska skandinaviska vargar, 
som tämjdes och avlades på 
plats. Men nu visar det sig att 
hunden kom färdigtämjd från 
bland annat Asien.

Kanel är bra  
för hjärtat
KOST Kanel är inte bara en 
smaklig krydda utan kan 
också vara vägen till ett jämnt 
blodsocker – vilket i sin tur 
förhindrar framtida hjärt- och 
kärlsjukdomar. En forsknings-
studie från universitetssjuk-
huset i Malmö visar att kanel 
hjälper till att hålla socker-
värdet på rätt köl. Så en sked 
kanel över frukostflingorna 
kan kanske vara en god idé, 
eftersom flingorna i sig varken 
gör till eller ifrån för blodsock-
ret – trots att många flingor 
marknadsförs som nyttiga, 

ALKOHOL-
FRITT Inför 
sommarens 
fester kommer 
Systembolaget 
med två goda 
nyheter – ett 
Rosévin, Grains 
de Folie Syrah 
samt cidern 

Stowford Press, bägge förstås 
alkoholfria. Rosévinet är bärigt 
med inslag av lingon, hallon 
och smultron och är, serverat 
riktigt kallt, uppfriskande och 
gott till exempelvis en sallad 
eller grillad fisk. Äppliga Stow-
ford Press fungerar också bra, 
även om det finns ännu bättre 
alternativ bland Systembola-
gets alkoholfria urval. Schloss 
Boosenburg är en mousse-
rande, frisk och fräsch höjdare, 
liksom det mousserande jord-
gubbsvinet. Här är dock söt-
man väldigt hög, vilket kanske 
gör den aningen barnslig i 
smaken. Tyvärr är det svårt 
att tillverka alkoholfria viner 
– vars alkoholhalt är så låg som 
0,2 procent – utan att hålla en 
ganska hög sötma. Socker är 
nämligen smakbärare, liksom 
alkohol. För lite socker gör 
vinet surt och trist. Positivt 
är dock att Systembolaget 
under senare år har spottat 
upp sig rejält vad gäller alko-
holfria alternativ. I dag finns 
ett femtontal viner, röda och 
vita, samt cider, mousserande 
samt öl att välja på. Viktigt att 
komma ihåg är att alkoholfria 
viner bör drickas inom ett 
halvår. Avsaknaden av alkohol 
gör hållbarheten ganska kort.

MARIA ZAITZEWSKY
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KOSTTILLSKOTT En del forskning visar att rödvin och 
mörk choklad innehåller ämnen som har positiva effek-
ter på hälsan. Men alkoholen i sig är inte nyttig och 
chokladen innehåller bland annat också många kalorier 
som lägger sig kring midjan. 

Hur gör man om man inte vill få i sig alkoholen, sock-
ret och fettet, men ändå vill komma åt av de nyttiga 

substanserna? Kosttillskottet Chokladovin kan vara 
svaret. Två kapslar innehåller lika mycket reservatrol 
och flavonoler som två flaskor fint rött vin och mer än en 
kaka mörk choklad av bra kvalitet. Det goda ur choklad 
och vin alltså, men utan baksmälla, hål i tänderna och 
valkar.  Mer info på www.alpha-plus.com.

MARIA ZAITZEWSKY

TOBAK Mammor som lyckas fimpa innan de blir gravida får inte 
bara friskare bebisar, utan också gladare, visar forskning från Yorks 
universitet. Motsatsen är tydlig. Kvinnor som konsumerar fler än tio 
cigaretter om dagen får barn som är allt annat än lätta att ha att göra 
med. De sover sämre, äter sämre och är allmänt grinigare.

FOTO: PHOTOS.COM

TIPS OCH SYNPUNKTER   Maria Zaitzewsky   tel: 08-672 60 56   e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se 
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AV MARIA ZAITZEWSKY  FOTO CHRISTIAN SALTAS

ON GÖR ETT STILLSAMT INTRYCK där hon sitter med 
korslagda ben bakom ett rangligt cafébord. Karin Matts-
son har just deltagit i en konferens och ska efter vårt 
möte vidare till stallet. En svag doft av häst avslöjar att 
ridkläderna finns i vår omedelbara närhet.

– Jag gillar djur och började rida som tioåring. För mig 
är ridning mer än bara en sport, samspelet mellan djur 
och människa är en utmaning och man lär sig mycket 
om sig själv genom att umgås med hästar. Dessutom gil-

lar jag att vistas utomhus. För mig är ridning en livsstil, något jag 
inte vill vara utan, säger Karin och orden rinner ur henne. 

Engagemanget till trots blir hennes gester aldrig yviga, utan 
hon förblir mild som en vårvind. Men det milda uttrycket bedrar. 
Bakom den väna fasaden bor en skärpt och analytisk kvinna. 
Åtminstone om man ska tro dem som känner henne. 

Camilla Hagman, nära vän, ridkompis och arbetskamrat sedan 
femton år, beskriver Karin med idel superlativer.

– Hon är trofast, pålitlig, diplomatisk och har stor integritet. 
Hon verkar tillbakadragen och lugn, men agerar handfast och 
målinriktat när det gäller. Hon gör inte så mycket väsen av sig, är 
nog typen som agerar tyst och metodiskt. Hon tror på människor 
och har förmågan att entusiasmera. 

Ulf Rosengren, numera generalsekreterare för Stockholm 
International Horse Show, lärde känna Karin på Ridsportförbun-
det. Han målar upp en bild av en driven och duktig tjej som lyste 
lite starkare än alla andra duktiga och framåt tjejer.

– Hon stod i en klass för sig. Hon var eftertänksam och klok 
med gott omdöme. Hon var helt enkelt en lysande stjärna. Jag är 
inte alls förvånad att hon i dag är ordförande för Riksidrottsför-
bundet, konstaterar han.

Och här sitter hon alltså nu, efter tre år på den prestigefyllda 
posten, och berättar varför hon tror att just hon har hamnat här. 
Ett svar är förstås att hon har gått den långa vägen. En gnutta tur 
och ”rätt” tidpunkt samverkade med övriga meriter. Att hon är 
relativt ung och kvinna är säkerligen heller inte någon nackdel 
i en värld som mest befolkas av medelålders män. Men någon 
uttalad känsla av att bli annorlunda behandlad bara för att hon 
är kvinna har inte Karin.

– Nej, jag har aldrig behövt kämpa för att få inflytande, jag har 
alltid tagit för givet att det är min kompetens som värderas, inte 
mitt kön, och jag upplever sällan att jag särbehandlas. Men när 
något går fel händer det att jag blir kallad naiv, och det skulle 
man nog inte säga om en man. Fast jag tar inte åt mig så mycket, 
utan tar det med den personen, säger Karin och petar försiktigt 
i sin pasta. 

Som ung var hon aktiv i Ridsportförbundet, blev invald i ung-

Karin Mattsson är hästtjejen som 
blev ordförande för Riksidrotts-
förbundet. Hon samarbetar gärna 
med nykterhetsrörelsen, men ser 
inte någon konflikt i att idrotten 
sponsras av alkoholindustrin.

KARIN MATTSSONaccentINTERVJU

Hoppade till toppen av idrotten
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domssektionen och satt i styrelsemöten för att kunna påverka 
och få ökat ansvar. Hon pluggade beteendevetenskap och socio-
logi, arbetade på LRF med utvecklingsfrågor, var förtroendevald i 
Svenska Ridsportförbundet samt i Jämtland/Härjedalens Idrotts-
förbund och kom med i Riksidrottsstyrelsen 1995. Så steget till 
att bli ordförande i Riksidrottsförbundet var egentligen inte så 
herrans stort, tycker Karin. Hon har alltid haft ett samhälls– och 
rörelseengagemang och ser idrottsrörelsens roll som mycket vik-
tig, framför allt för ungdomar.

– Jag vet ju av egen erfarenhet hur nyttigt det är att vara med 
i en förening, att lyda regler och ta ansvar. Det är fostrande och 
barn som är engagerade i en sport springer mer sällan ute på stan 
där man kan utsättas för droger eller andra problem. Idrottsrörel-
sen erbjuder gemenskap och en meningsfull fritid, säger Karin, 
som också pekar på bra ledare som viktiga förebilder för barn.

Just utbildningen av ledare ser Karin som en av Riksidrottsför-
bundets viktigaste roller och största utmaning inför framtiden. 
En bra ledare tänker inte elitistiskt kring barn och en bra ledare 
har sunda värderingar vad gäller exempelvis alkohol. 

– Det är inte bra att man inom vissa sporter sorterar ut efter 
talang, det är fel och oetiskt och där har vi en del att jobba med. 
Det är självklart att man ska kunna börja spela fotboll när man är 
tolv år eller att man kan välja att spela bara någon gång i veckan. 
Men som det ser ut nu, åtminstone i storstäderna, så satsar man 
hundra procent eller inte alls. Det är synd.

ALKOHOL OCH SPORT KOPPLAS ofta ihop när det gäller firande och 
alkoholindustrin sponsrar gärna idrotten. Samtidigt samarbetar 
Riksidrottsförbundet med bland andra nykterhetsrörelsen. Hur 
går det ihop?

– Sponsring eller reklam för alkohol när det gäller barn och 
ungdom är förbjudet, där är vi tydliga. Och jag anser inte att det är 
problemfritt med alkohol i sportsammanhang, som ju enligt våra 
riktlinjer faktiskt inte är tillåtet. Vi ska avstå från sponsoråtagan-
den som kan uppmuntra en ökad alkoholkonsumtion. Däremot 
är varumärkessponsring och lättöl tillåtet. Och vi är ju ingen nyk-
terhetsrörelse, så jag kan inte se det som ett jätteproblem om en 
vuxen person väljer att ta ett glas vin. Alkohol finns i samhället, 
som vi är en del av. Men jag kan hålla med om att det är olyckligt 
att firandet av sportsegrar ofta illustreras av champagnebubbel, 
säger Karin och poängterar att det faktum att idrottsrörelsen till 
viss del sponsras av alkoholindustrin, inte får överskugga allt 
positivt som görs.  Samarbetet med andra organisationer ser hon 
som mycket viktigt.

– Alla krafter behövs. Vi kanske inte är överens på alla punkter, 
men fördelarna överväger ändå, tycker Karin. 

Hon medger att det här med alkoholsponsringen vid främst 
internationella evenemang förvisso är en komplicerad fråga, 
eftersom idrotten spänner över alla åldersgrupper och skär ige-
nom alla samhällslager. Men ett förbud tror hon inte på.

Så hur ska man bli bättre på att informera idrottsledare om 
alkohol?

– De här frågorna måste definitivt komma ut i och genomsyra 
verksamheten. Samtidigt är det upp till varje enskild förening att 
bestämma hur man ska förhålla sig. Jag tror inte på kontroller, 
utan på utbildning och information.

Riksidrottsförbundets synlighet – eller snarare osynlighet – är 
en annan fråga som Karin ser som viktig inför framtiden. 

– Tre miljoner svenskar är med i en idrottsförening, så visst 
behöver vi berätta mer om vad vi gör och vår roll.

Hur då?
– Genom att göra det jag gör nu, medverka i pressen till exem-

pel. Genom kampanjer och information.
Hennes personliga drivkraft som ordförande handlar om att ge 

tillbaka något av det hon fick genom ridsporten. Viljan att vara 
med och påverka är en annan.

– Det är jätteroligt! Ena dagen kan jag träffa idrottsministern, 
nästa är jag på besök i en liten förening. Variationen på arbets-
uppgifterna är stor, det gillar jag, säger Karin med ett leende. 
Maten är uppäten, intervjun lider mot sitt slut. Karin undrar om 
det är okej om hon ringer ett kort samtal. Hon har beställt en rosa 
fåtölj och väntar ivrigt på dess ankomst.

– Jag blev helt kär i den där fåtöljen. Nu vill jag inte vänta läng-
re, jag hoppas att de kan leverera i dag eller senast imorgon, säger 
Karin förtjust och slår numret.

Fåtöljen ska till gården i Sörmland som hon delar med fästman-
nen Henric, som är lantbrukare. Det blir en del veckopendlande 
till arbetet i Stockholm, men på sikt är tanken att hon ska bo per-
manent där. Närmare bestämt efter bröllopet som står i sommar 
och som kommer att äga rum på Frösön i Östersund, där Karin 
är uppvuxen.

SAMTALET MED MÖBELLEVERANTÖREN GICK tydligen bra. Karin ser glad 
ut och när hon får frågan om hur hon ser på sig själv som person 
behöver hon inte fundera länge.

– Som ledare har jag en förmåga att lyfta blicken och se de 
stora sammanhangen. Jag är intresserad av strategifrågor och är 
förutsägbar. Jag tror att medarbetarna vet var de har mig. Dess-
utom har jag stor tillit till mina medarbetare, jag är bra på att 
delegera. Jag har kanske ett rörigt skrivbord, men uppe i skallen 
är det ordning.

Och privat?
– Hm, jag är glad av mig, analytisk, intuitiv, känslosam och lugn. 

Och så har jag stort behov av egentid, gärna oplanerad. Jag gillar 
att vara ute i naturen, vandra i fjällen, rida ensam eller sitta i sof-
fan och bläddra i en tidning, säger Karin och sneglar på klockan.  
Dags att avsluta intervjun. Ridturen väntar och med ett litet leen-
de svävande på läpparna ger hon sig ut i vårblåsten. 

Hur häftigt vore det inte med några bilder på Karin i stallet, 
mockande, ryktande, ridande? Men här tar det stopp. Fotografen 
får ett vänligt men bestämt nej. Karins stora integritet, den som 
vännen Camilla framhöll, har talat. 

ÅLDER: 35
BOR: lägenhet i Stockholm samt på en gård i Sörmland
FAMILJ: Fästmannen Henric
AKTUELL: som ordförande för Riksidrottsförbundet
DRICKER: ja, men måttligt

KARIN MATTSSON

KARIN MATTSSONaccentINTERVJU

Karin Mattsson framför arbetsplatsen på Stockholms Stadion. 

›



VARUMÄRKE Deckardrottningen Camilla 
Läckberg har en pragmatisk syn på sitt för-
fattarskap – det handlar mer om hårt arbe-
te än om inspiration. I maj kommer hon 
ut med sin sjätte bok från Fjällbacka, ”Sjö-
jungfrun”. Den sjunde finns redan som ett 
frö i hennes huvud och framåt sensomma-
ren planerar hon dra igång med research 
och förberedelser.

– Jag satte från början upp som mål att 
skriva en bok per år, det tycker jag är en 
lagom takt. Jag har svårt att begripa varför 
jag skulle behöva mera tid, jag skriver ju 
underhållning, säger Camilla och slår sig 
ner i sin mjuka soffa. 

Hennes dröm om att bli deck-
arförfattare slog rot någon gång 
i tonåren, då hon med stor entu-
siasm slukade sin pappas Agatha 
Christieböcker. Men hon utbildade sig till 
ekonom och marknadsförare och hann 
jobba med det några år innan hon, via en 
skrivarkurs, kom igång med författandet. 
Hennes första bok ”Isprinsessan” blev 
utgiven och därefter har det rullat på i en 
rasande fart. 

Camillas böcker har sålt i två miljoner 
exemplar och bara förra året såldes en mil-
jon böcker signerade Läckberg. Siffrorna 
svindlar, men Camilla är lugn som en fil-
bunke. Hon kunde naturligtvis inte för-
utspå att hon skulle göra sådan makalös 
succé – men marknadsföringen av henne 
själv och böckerna är ingen slump.

– Jag ser mig som affärskvinna och förfat-
tare, som gör karriär med det jag älskar. För 
mig är författandet ett yrke och inget mys-
tiskt alls. Den yrkesmässiga delen handlar 
om att jag sätter upp mål och delmål och 
gör en projektplan. Att skriva handlar inte 
om gudomlig inspiration, utan om att nöta 
sittfläsket åtta timmar per dag. När jag 
skriver så är jag bara författare, då är yrket 
ett kall. Men när skrivandet är klart så vill 
jag marknadsföra boken, då är jag affärs-
kvinna. En del retar sig på det, men jag ser 
det som en självklarhet att vilja nå ut till så 
många läsare som möjligt. Jag vill ju sälja!

CAMILLA SER SIG SOM en tävlingsmänniska 
som tycker det är kul att lansera sig själv 
och sina böcker – hur långt kan hon nå? 
Hur många böcker kan hon sälja?

Hon tror att författare i dag måste vara 
sitt eget varumärke för att synas på bok-
marknaden. Folk köper inte en boktitel, 
de köper ”en Nesser” eller ”en Läckberg”. 
Och i det enorma utbud av böcker, filmer, 
teveprogram och annat som människor 
har tillgång till i dag, krävs det något mer 
för att göra sin röst hörd. Många tror att 
det räcker med att boken är tillräckligt bra 
för att den ska sälja. Men det är en myt, 
menar Camilla. Självklart är kvalité viktigt 

och en dålig bok säljer ju knappast. Men 
det är inget nytt fenomen att författare är 
sitt eget varumärke, menar Camilla. 

– Ta Strindberg, han var som en uppbu-
ren rockstjärna på sin tid. 

Camilla har synts i både bantningsre-
portage och inredningstidningar. Hon har 
hela tiden tyckt att det har varit roligt och 
ett smart marknadsföringsknep att bjuda 
på sig själv – fram tills för ett år sedan.

När jag såg löpsedlarna om min skils-
mässa kände jag att jag kanske betalade ett 
alltför högt pris för kändisskapet. Det var 
jobbigt. Och nu på senare tid har ju mitt 
och Martins (Melin) förhållande valsat runt 
en del i media. Men jag tar det med en nypa 
salt, säger Camilla.

KERSTIN EKMAN, SOM TILL skillnad från Camilla 
inte ens vill bli intervjuad per tele-
fon kring frågan om exponeringen 
av författare, utan som väljer att 
svara via mail, säger att hon inte 
riktigt vet vad det innebär att vara 

sitt eget varumärke.
– Att ”Kerstin Ekman” inte är densamma 

som Kerstin Ekman, begrep jag redan när 
jag debuterade. En persona är vi alla; är 
man verksam i offentligheten får man den 
naturligtvis utpräglad i hög grad. Men jag 
har aldrig uppfattat den som något man 
medvetet arbetar fram själv.

I vilka sammanhang vill du synas?
– Jag deltar i program och intervjuer 

endast om de handlar om mina böcker. 
Dessutom brukar jag medverka när det 
gäller yttrandefrihet, det tycker jag i hög 
grad hör till mitt intresseområde. Men 
visst säljer man säkert mer om man syns 
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Många av dagens unga författare syns och hörs allt mer i mediabruset. De 
är sina egna varumärken och exponerar sig flitigt. Ett smart marknadsfö-
ringsknep – eller ett tecken på vår tids personfixering?

CAMILLA LÄCKBERG

TVÅ FÖRFATTARE MED OLIKA INSTÄLLNING TILL OFFENTLIGHETEN

Camilla  
Läckberg
ÅLDER: 33
AKTUELL: Med nya boken 
”Sjöjungfrun” (Forum).

BÖCKER: Isprinsessan, 
Predikanten, Stenhug-
garen, Olycksfågeln, 
Tyskungen
SÅLT: 2 miljoner böcker
DEBUTERADE: 2003

Kerstin  
Ekman
ÅLDER: 75
AKTUELL: med ”Herrarna i 
skogen” (2006)

BÖCKER: sammanlagt 19 
titlar, i urval; Dödsklockan, 
Häxringarna, Kvinnan och 
staden, Händelser vid vat-
ten, Gör mig levande igen
DEBUTERADE: 1962



FÖRFATTARE SOM VARUMÄRKEN

i vissa teveprogram eller i stora intervjuer, 
det ska inte förnekas.

Varför har du valt att inte synas så myck-
et i media?

– Jag tror inte att jag har gjort ett med-
vetet val på den punkten. Jag säger helt 
enkelt nej till det som inte intresserar mig 
och till det som inte hör ihop med mitt 
arbete. Dessutom tycker jag om att ha 
lugna och ensamma perioder mellan böck-
erna. Ostörd arbetar jag som bäst.

ANNA TILLGREN, PR-ANSVARIG PÅ Albert 
Bonniers Förlag, som Kerstin 
Ekman tillhör, menar att personin-
tresset för författare har tagit fart 
de senaste tio åren. Människor är intresse-
rade av deras privatliv, hemförhållanden 
och tankar kring annat än böckerna, vilket 
är ganska nytt. Tidigare var en författare 
synonym med sina böcker. Och visst finns 
det en poäng med att synas i media, så till-
vida att det faktiskt påverkar försäljnings-
siffrorna.

– Men vi tvingar ingen som inte vill. Det 
är en öppen diskussion mellan förlaget och 
författaren. Vi ger råd, men pressar ingen 
att ställa upp på hemma hos-reportage eller 
liknande. Tvärtom kan det i vissa fall vara 

bättre att avstå, eftersom folk kan tröttna 
på en författare som dyker upp i alla möj-
liga sammanhang.

PÅ PIRATFÖRLAGET, SOM BLAND andra Liza Mark-
lund tillhör, ser man gärna att författarna 
deltar i evenemang som Bokens Dag och 
bokmässan i Göteborg, eftersom den expo-
nering som det innebär gör mycket för för-
säljning och uppmärksamhet.

– Men till syvende og sist så är det ju 

så att en god bok kommer fram även om 
författaren är en doldis, konstaterar Anne-
Marie Skarp, VD.

Hon ser en brytpunkt någon gång i mit-
ten av 1980-talet, då författarna fick egna 
PR-personer. Någonstans där ökade person-
fokuseringen och marknadsföringstänket. 

–Amelia Adamo var kanske den journa-
list som först satte författarna på media-
kartan. Hon läste själv mycket och tyckte 
att författare var intressanta personer som 
ofta hade mycket bra saker att säga.

Anne-Marie Skarp tillstår att visst är 

den ökade exponeringen av författare en 
trend i tiden, ett led i en allmän ”satsa på 
dig själv” mentalitet som genomsyrar det 
mesta i samhället. Individfixeringen och 
intresset för personen bakom boken har 
ökat, inte minst genom bloggar och  andra 
”privata” kanaler, som utomstående kan ta 
del av. 

Men hon menar samtidigt att det är vik-
tigt att komma ihåg att det är långt ifrån 
alla yngre författare som marknadsför 

sig så medvetet som exempelvis 
Camilla Läckberg – även om det 
är än mer ovanligt bland äldre 
författare.

– Att exponera sig lagom 
mycket är en konst och det går inte att säga 
exakt när det går över gränsen och blir för 
mycket. En del klarar det galant och ”går 
genom rutan”. Det är en gåta hur det där 
fungerar, funderar Skarp och tillägger att 
det ju finns många sätt att exponera sig 
på och använda sitt kändisskap. Som Liza 
Marklund som är aktiv inom Unicef och 
som väcker opinion emot kvinnovåld. 
Numera är hon nästan lika känd för det 
som för sina böcker.

MARIA ZAITZEWSKY

maria.zaitzewsky@iogt.se 
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KERSTIN EKMAN

Camilla Läckberg ser marknadsföringen av henne själv och sina böcker som en del av hennes författarskap.
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Äktenskapskris  
mot färgstark fond
Ur vulkanens mun
Helena von Zweigberghk
Norstedts

ROMAN Anna och 
Mats lever sida vid 
sida i ett döende 
förhållande. De 
har slutat att tala 
med varandra, har 

inget samliv och irriterar sig 
ideligen på varandra. Anna 
upplever Mats som en ständigt 
sur träbock som kastar spy-
digheter omkring sig och som 
får henne att känna sig osäker, 
förminskad och dum. Han å 
sin sida upplever sin hustru 
som känslokall. Tillsammans 
har de två barn, Sebbe och 
Molly. I ett försök att lappa 
ihop förhållandet reser famil-
jen till Sicilien på semester. 
Där ska de förhoppningsvis 
slappna av och nå varandra 
igen. 

Men i stället blir det precis 
tvärtom. Det ordlösa kriget 
trappas upp. Anna känner sig 
tyst kritiserad och pikad i sin 
föräldraroll, Mats osedd. Luf-
ten är så tjock att den går att 
skära med kniv. Mitt i alltihop 
finns barnen, ängsliga för vad 
som håller på att ske. Saken 
blir inte bättre av att Anna 
drar igång en sms-flirt med en 
kollega och att Mats en ljum 
kväll väljer att småhångla med 
en ung tjej i stället för att vara 
med sin familj. Med Sicilien 
som färgstark fond utspelar 
sig ett nog ganska vanligt 
äktenskapsdrama. Det är ett 
smart drag av författaren att 
låta det utspela sig under de 
sju dagar resan varar. Boken 
är drivet skriven och lättläst. 
Känner man igen sig i någon 
mån, så dras man utan vidare 
in i berättelsen. Jag lever mig 
in i framför allt Annas vånda, 

hennes tankekrumbukter och 
osäkra resonerande. Finns det 
en chans trots allt? Eller ska 
hon lämna den sjunkande sku-

tan? Slutet känns lite platt och 
förutsägbart. Men som helhet 
är boken klart läsvärd.

MARIA ZAITZEWSKY

Sökandet efter en 
plats att slå rot
Kalak
Kim Leine
Övers Margareta Järnebrand
Forum

ROMAN Kim växer 
upp i Nordnorge 
i en familj som 
tillhör Jehovas 
vittnen. Fadern 
lämnar familjen 

och reser till Köpenhamn. 
Många år senare bryter också 
Kim upp från vittnenas kvä-
vande regler och söker upp 
sin far. Men mötet blir till en 
mardröm. Under ett års tid 
förgriper sig fadern sexuellt på 
Kim, som så småningom hittar 
kraften att ge sig av och skapa 
sig ett eget liv. Han utbildar sig 
till sjuksköterska och hamnar 
på Grönland, en plats som får 
en alldeles speciell betydelse 
för honom. Här känner han 
sig fri, här bland de karga men 
vänliga människorna känner 
han sig värdefull och sedd. 
Han lär sig språket och blir 
en ”kalak”, en grönlänning 
på riktigt. Han gifter sig med 
danskan Laerke och får två 
barn. 

Men han hittar ingen ro. 
Han dövar sin smärta med 
alkohol, tabletter och en strid 
ström av utomäktenskapliga 
förbindelser. Ingenting tycks 
fästa på Kim och han lever 
i en själslig ödslighet, trots 
yttre framgångar. Han flackar 
rastlöst mellan Danmark och 
Grönland, orkar inte rota sig 
någonstans. 

Berättandet är episkt och 
man sugs snabbt in i Kims 
vingliga väg genom en allt mer 
destruktiv tillvaro. Spännande 
är också mötet med Grönland, 
en annorlunda värld som få 
känner till.

MARIA ZAITZEWSKY

Teater 
Riksteatern 
Conha tu madre, av America Vera Zavala

TEATER Under maj turnerar Riksteatern med pjäsen 
”Concha tu madre” av America Vera Zavala. Det är en 
pjäs om människorna utan papper, utan de fyra sista 
siffrorna i personnumret, de osynliga och olagliga. 

Handlingen kretsar kring två unga arbetare. De job-
bar på ett bygge och tillsammans snackar de om livet, 
pengar, kärleken och vardagen. Och om Sverige. Sveri-
ge som ett drömmarnas land – eller är det ett land som 
sviker, krånglar och stänger dörrar? Den enen killen 
är här illegalt medan den andre har svenskt medbor-
garskap och komplikationer uppstår när en förman vill 

Redacted
Amerikansk film av Brian de Palma
FILM Det tål att sägas om och om igen – krig är vansinne. Och efter 
att sett den här omskakande filmen och debattinlägget om Irak-kri-
get undrar man vad vi människor egentligen sysslar med. Oskyldiga 
liv spills, barn blir föräldralösa, kvinnor våldtas och unga män för-
vandlas till bödlar och grymma förövare. Vad skulle kriget ha gjort 
med mig, med oss, om vi hade varit i skottlinjen? ”Redacted” är en 
film som inte liknar någon annan. Det är ingen spelfilm med hjältar 
och fiender, det är heller ingen dokumentär, utan något mitt emellan. 
Den består av ett montage av historier som fokuserar på hur olika 
medier skildrar kriget i Irak. Filmen är baserad på en sann händelse 
då en 14-årig flicka våldtogs och mördades av amerikanska soldater. 
Själva ramen är ett gäng soldater, vars dagar handlar om att få tiden 
att gå, spela kort, snacka skit och vakta en vägspärr. En av killarna 
filmar precis allt – det är, som han själv säger, hans biljett till en 
filmutbildning hemma i USA – och det är delvis genom hans ögon 
vi får följa alla skeenden. Efter den brutala våldtäkten och mordet 
splittras gänget i två halvor. De som har ett samvete. Och de som ser 
på irakierna som ”sandnegrer”, kackelackor som bör utrotas snab-
bast möjligt. Slutbilderna – autentiska från kriget – är så hemska 
att åtminstone jag knappt kunde titta. Filmens budskap är svårt att 
släppa många timmar efteråt, de otäcka bilderna etsar sig fast, den 
obefintliga moralen hos vissa soldater förskräcker. Precis som Brian 
de Palma avsett så känns Irakkriget än mer meningslöst.                                                                                   

MARIA ZAITZEWSKY

Den inbillade sjuke

Brian de Palma har gjort en omskakande film om kriget i Irak.



Civilkurage att låta 
sig inspireras av 
MAHATMA! Eller konsten att vända 
världen upp och ned
Zac O’yeah
Ordfront  

BIOGRAFI Vårens 
läsäventyr är här 
– tankeväckande, 
allmänbildande 
och underhål-
lande! Mohandas 

”Mahatma” Gandhi föddes 
1869 i indiska Porbandar. Han 
gifte sig ung och reste sedan 
till London och omfattande 
juridikstudier. Efter sina år i 
västsamhället, som påverkade 
honom på flera viktiga sätt, 
reste han till Sydafrika – där 
han kom att stanna i tjugo år 
kämpandes mot det utbredda 
rasförtrycket. Här utarbetade 
han sina tankar om måttfull-
het, religiös tolerans och vik-
ten av frihetskamp. 

Först 44 år gammal åter-
vände han till Indien för att 
ägna sitt liv åt en våldslös strid 
för ett Indien fritt från koloni-
almakten Storbritannien. Zac 
O’Yeah har presenterat den 
man som kommit att bli en 

av samtidshistoriens största 
legender – asketen, excentri-
kern, mystikern, författaren, 
politikern – för första gången 
på svenska. Hans bok är en 
geografisk resa i Gandhis 
fotspår, indelad i fyra delar 
i enlighet med traditionell 
indisk syn på livets fyra faser. 

Författaren blandar repor-
tagets form med intervjuer 
och historiska översikter. Med 
Gandhi som nav levandegör 
han en viktig del av Indiens 
historia, tradition och kultur 
och han har ynnesten att skri-
va om ett liv som samtidigt var 
ett budskap. Gandhi var aldrig 
sen att kasta den första stenen 
emot sig själv, han levde i själv-

vald fattigdom och gick otaliga 
gånger frivilligt i fängelse som 
en protest mot orättvisor.   

Mahatma! kom ut på dagen 
60 år efter att ickevåldsprofe-
ten blev mördad men boken är 
inte enbart en historisk skild-
ring. I arvet från Gandhi ryms 
sådant som är aktuellt idag,  
konsumtionskritik, klass- och 
kastklyftor, miljöförstöring 
och klimathot. Gandhi var 
dessutom något så ovanligt 
som en politiker som lutade 
sig tillbaka på andlighet och 
tradition och en ledare som 
engagerade de fattiga genom 
enkla symboler i form av 
spinnrockar och vanligt salt. 

O’Yeah förnekar inte att 
bilden av visionären blir mot-
sägelsefull och att hans liv 
och leverne ger upphov till 
paradoxer. Svårigheten med 
att få rätsida på denna otroligt 
omskrivna personlighet kan-
ske har att göra med att det är 
närmast ofattbart att denna 
man alls har vandrat på vår 
jord. Känsligt, balanserat och 
lättläst, trots sina 550 sidor, 
av en av våra mest originella 
författare. Mycket nöje! 

NATHALIE SIMONSSON 
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1 DVD ”La vie en rose”, 
filmen om Edith Piafs 
liv. Ett fascinerande och 

tragiskt öde, 
fantastiskt 
gestaltat av 
Oscarsvin-
nande Marie 
Cotillard. En 
underbar 
film som 

inte innehåller en enda tråkig 
sekund, trots många sorgliga 
scener.

2 FILM ”Min bror är enda 
barnet”. Bröderna Accio 
och Manrico växer upp 

under det omvälvande 60- och 
70-talen i arbetarklassens Ita-
lien. En varm och humoristisk 
familjesaga, vars grundläg-
gande budskap är mer mänsk-
ligt än politiskt.

3 MUSEUM Abbamuseet 
som slår upp portarna 
i Stockholm den 4 juni. 

Det är tre våningar stort och 
erbjuder besökaren en interak-
tiv resa genom Abbas historia. 
Man kan prova att sjunga 
karaoke, se en Abbakonsert 
eller beskåda scenkläder som 
till exempel Björn Ulveaus 
platåstövlar från 70-talet.

M I S S A  I N T E

kolla deras legitimationer. De två arbetarna illustrerar 
de tusentals ”illegala” som finns i Sverige. De städar 
på hotell, diskar, kör bud och jobbar svart för att de är 
tvungna. De är ständigt rädda, alltid på sin vakt för att 
bli upptäckta och hemskickade. Författaren America 
Vera Zavala vill genom pjäsen berätta om människorna 
bakom statistiken och förhoppingsvis väcka tankar och 
debatt. Namn, ursprung och platser har bytts ut men 
händelserna som berättas i ”Concha tu madre” har ägt 
rum på riktigt.                                              MARIA ZAITZEWSKY

TIPS OCH SYNPUNKTER   Maria Zaitzewsky   tel: 08-672 60 56   e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se 

Vad handlar ”Intro” om?
Boken är uppdelat i två 
halvor. Den ena är självbi-
ografisk och handlar om 
tiden innan jag blev nyk-
ter och drogfri, den andra 
är mer allmän, även om 
den delen också innehål-
ler mycket av mina egna 
erfarenheter. 

Varför ett seriealbum?
Jag har målat och tecknat 
sedan jag var barn och 
har under många år för-
sörjt mig som frilansande 
tecknare. Jag ville samla 
ihop allt jag har gjort 
under tio år och det blev 
albumet ”Intro”. För mig 
personligen handlar det 
om en slags självterapi 
och bearbetning, genom 
tecknandet får min livs-
historia struktur. Intro 
står för ”introspektion”.

Vem vänder du dig till 
med seriealbumet?
Till alla som är intresse-

rade av missbruksfrågor 
och drogkultur. Genom 
min bok får man en 
persons historia på ett 
annorlunda sätt. Jag tror 
också att jag, genom att 
publicera ”Intro”, för upp 
frågan om missbruk på 
agendan. Jag märker att 
det fortfarande är tabu-
belagt, folk har svårt att 
prata om det. Kanske kan 
mitt album bidra till en 
ökad öppenhet.

MARIA ZAITZEWSKY

HALLÅ DÄR  MARCUS IVARSSON, AKTUELL MED SJÄLVBIOGRAFISKA SERIEALBUMET ”INTRO”

MARCUS IVARSSON

Dramaten  
fyller 220 år
DRAMATEN I år fyller 
Dramatiska Teatern i Stock-
holm 220 år och det firas 
bland annat med Öppet hus 
den 17 maj. Under dagen 

bjuds det på rundvisningar 
samt utförsäljning av tea-
terkostymer och dräkter. 
En del plagg är vardagliga, 
men de flesta är spektaku-
lära dräkter från klassiska 
dramer som har spelats 
under åren. Man kan få en 

vacker och originell krea-
tion för bara ett par hund-
ralappar. För tre år sedan 
hade Dramaten en liknande 
utförsäljning. Då gick alla 
kläder åt. 

För mer information kontakta 

Dramaten på 08-665 61 00.

TAGE DANIELSSON



Världen är liten, men den kan fortfarande bli mindre och medmänsklig-
heten större. Det skriver krönikören Jan-Ewert Strömbäck som menar att 
i den globala byn är vi alla världsmedborgare – något vi skulle inse om vi 
bara lyfte blicken och släppte våra fördomar och vår intolerans.

D
et är lätt att avfärda uttrycket 

”den globala byn” som en kly-
scha, som säger alldeles för 
mycket och därmed inget alls. 

Men med tiden har jag blivit allt mer 
beredd att ta till mig benämningen 
som en modern variant på omkvädet 

”Världen är liten”. 
Jag och familjen reste till ett av byns 

centra, New York City. I Empire State 
Building noterade jag att under jord, i 
en källarvåning, huserar King´s colle-
ge. Detta college var min kusins arbets-
plats under många år.

– Är inte världen liten, utbrast jag.
Tillbaka i Sverige fick jag veta att 

min frisör ska vistas i New York ett 
halvår och studera. Nej, inte på King´s, 
utan på Aspect Education som ligger på 
63:e våningen i Empire State Building. 
Jag sitter i frisersalongen och pratar om 
skyskrapan som vore den bryggan nere 
vid ån i det småländska samhälle där 
jag växte upp.

Jag intervjuar en 29-årig kvinna, 
Lotta Bratt. Hon är född och uppvuxen 
i Sverige och har östgötsk dialekt. Men 
hon ser inte riktigt ”skandinavisk” ut 
med sitt mörka hår. Det gör att hon inte 
känner sig accepterad på vikingarnas ter-
ritorium. Eftersom hon alltför ofta får frå-
gan varifrån hon kommer, ”egentligen”, 
bestämmer hon sig för att emigrera. Hon 
har redan hunnit prova att bo i England, 
Schweiz och Israel. Först i Bronx i New 
York hittade hon rätt i den globala byn. 
Där gjorde hon sin socionompraktik på ett 
dagcenter med psykiskt sjuka människor. 
Dit, till dagcentret som drivs av en judisk 
organisation, vill hon återvända. 

Jag planerar ta kontakt med en man i 
Eskilstuna, som med sitt liv på ett nästan 
övertydligt sätt visar att världen är liten. 

Varannan vecka befinner han sig i Eskils-
tuna. Varannan vecka arbetar han som 
inrikespilot i USA. Inga problem att pendla 
över Atlanten. Tidsskillnaden på sex tim-
mar gör att han nästan aldrig kommer för 
sent till jobbet.

T
rots att så många människor kom-
mer allt närmare varandra fysiskt 
och mentalt är sopberget av fördo-
mar, intolerans och hat kompakt. 

När jag var i Jamestown i norra delen av 
staten New York 2006 och på femårsdagen 
av 11 septemberattentaten blev hembju-
den till en förtjusande äldre dam, en av 
stadens alla svenskättlingar, haglade de 
islamofobiska replikerna över brunchen. 

Hon förkunnade att Sverige har för 
många invandrare – och det var natur-
ligtvis i sin ordning att hon hade åsik-
ter om mitt land, jag har det ju om hen-
nes och när världen är liten är vi alla 
världsmedborgare. Jag var ändå gäst 
i hennes hem och avstod därför från 
att protestera alltför högljutt, nöjde 
mig med att fråga försynt om inte alla 
i USA och i synnerhet Jamestown har 
förfäder som varit invandrare.

N
u sitter jag på den här sidan 
av Atlanten och följer pri-
märvalen inför presidentva-
let i USA i november. I Sve-

rige är Barack Obama den svarte kandi-
daten, Hillary Clinton är kvinnan, men 
i USA är Obamas religion mer kontro-
versiell än hans hudfärg. Den kristna 

högern sprider en propaganda, 
som får vän av humanism att 
efterlysa en Martin Luther 
King – på religionens område. 
På Internet och mailinglistor 
förklaras att en muslim aldrig 

kan bli en god amerikan. Barack Obama 
tillbedjer Allah, när han borde vända sig 
till de kristnas Gud, han läser koranen i 
stället för bibeln.

Inte ens Barack Obamas geografiska 
referenser godkänns. Han vänder ju sig 
till Mecca, som inte ligger i någon av USA:s 
delstater. Dessutom är han enligt Koranen 
anhängare av månggifte, minst fyra fruar 
är att vänta, även om den uppmärksamme 
väljaren bara kan notera en fru so far.

Ofrivilligt komiskt blir det när de presby-
terianska massmailarna skriver att Islam 
är motståndare till religionsfrihet. Ska de 
säga! Världen är liten, men den kan fortfa-
rande bli mindre – och medmänskligheten 
större.

Den globala byn

JAN-EWERT STRÖMBÄCK
accentKRÖNIKA
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AV JAN-EWERT STRÖMBÄCK

   OM KRÖNIKÖREN

ILLUSTRATION: RUZ

Varannan vecka befinner han  
sig i Eskilstuna. Varannan vecka 
arbetar han som inrikespilot i USA. 

JAN-EWERT STRÖMBÄCK är 
frilansjournalist och förfat-
tare. Han ger i höst ut en bok 
om emigrationen från Sverige 
till Amerika på LL-förlaget. 
Bland Jan-Ewert Strömbäcks 

tidigare titlar kan nämnas 
Det sanna ruset (Sober, 1989) 
och Frihet, jämlikhet, dryck-
enskap (Kulturfront, 1979). 
Accents läsare kunde ta del 
av hans essä om alkohol och 

alienation i nr 4 förra året. 
Som reporter har han varit 
anställd vid bland annat 
Sveriges Radio, LO-tidningen 
och Arbetarskydd. 

Jan-Ewert är född och 

uppvuxen i Virserum i det 
Småland, som utgjorde mil-
jöer i flera av hans noveller 
på 1970-talet. Han är gift med 
Karin Lindgren Strömbäck, 
också journalist. Jan-Ewert Strömbäck
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VARA – Tänk att det är 67 år sedan, ändå 
sitter sångerna fortfarande, säger Ola 
Karlsson.

Vi sitter på klassiska Conditori Nordpo-
len, från början ett nykterhetscafé startat 
av systrarna Alma och Alvida Jansson 1903, 
i landsbygdsorten Vara i Skaraborg.

Ola Karlsson markerar takten och som 
på en given signal stämmer han, Börje Bre-
lid, Bertil Svanebring och Majken Garelius 
upp till sång.

”Opp med humöret
Tag fram ditt bästa leende”
Det är ett glatt återseende. Minnen, revy-

sånger och skämtsamma gliringar avlöser 
varandra. Under 1940-talet deltog de i 
IOGT:s revyer i Ordenshuset, nu Godtemp-
largården, i Vara, och i fjol återförenades 
de för att göra två föreställningar med ett 
urval gamla revysånger.

På 1940-talet var Ordenshuset en själv-
klar mötesplats för ungdomar i Vara och 
ungdomslogen ”Vårblomman” hade 
många medlemmar. Tillsammans arrang-
erade man en lång rad aktiviteter.

– Det var där vi fick lära oss att dansa, 
det fanns ju inga diskotek på den tiden. 
Det var också där vi lärde oss att deklamera 
och tala inför folk. Vi läste Gustav Fröding 
och många andra poeter och lärde oss om 
svensk litteratur. Det var som en skola, 
säger Majken Garelius och får medhåll av 
Börje Brelid.

– I mindre tätorter som Vara var det 
IOGT som hade dans, revyer och sådant. 
Det var fotboll för fysisk aktivitet och IOGT 
för allt annat. I bruksorter var det i stället 
SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbun-
det, man gick till och på landsbygden var 
det SLU, Svensk lantbruksungdom.

NYKTERHETSLÖFTET VAR CENTRALT. MAJKEN Gare-
lius berättar om sin bror som inte gillade 
mammas fruktkräm gjord på fjolårets saft, 
eftersom den kunde ha jäst.

– ’Var gång jag äter den krämen bryter 
jag mitt löfte’ sa han alltid, säger Majken 
Garelius.

Men framförallt var logen en mötesplats 
för roliga aktiviteter och när Karl-Erik Borg 
frågade om de ville vara med och spela revy 
tvekade de inte länge.

– Kalle [Karl-Erik Borg] kom till mig och 
sa att nu gör vi en revy och de pengar vi får 
in skickar vi till Finlands barn, säger Maj-
ken Garelius.

Det var 1940 och i Finland rasade Vin-
terkriget. Över hela Sverige hjälptes för-
eningar åt med att samla in pengar till 
Finlandsinsamlingen och IOGT i Vara drog 
naturligtvis sitt strå till stacken. Överskot-
tet från den första revyn ”Opp med humö-
ret” skänktes dit.

Revyn blev en omedelbar succé och fram 
till 1952 spelades det, med två undantag, 
årliga revyer på Ordenshuset, nu Godtemp-
largården, i Vara. De första revyerna spe-
lades under namnet ”IOGT-amatörerna”, 
men när revyn blev större ändrades nam-
net till det enklare Vara-revyn.

Den främsta publikframgången blev 
1948 års revy. Över 6 000 biljetter såldes, 
och då bodde det bara 2 200 personer i Vara 
tätort.

– Det var helt enastående. Det var en 
fantastisk tid. På den tiden cyklade folk hit 
från alla möjliga ställen för att se på revyn, 
säger Börje Brelid.

DET VAR KARL-ERIK BORG som skrev alla revyer. 
Han använde kända melodier och skrev nya 
texter med lokal anknytning till dem. Ofta 
nämndes verkliga personer i texterna, fast 
alltid med en humoristisk underton. Det 
gällde till exempel slaktarna Oskar, Valfrid 
och Sven som bestämt sig för att göra revo-
lution. Men det fick bli en annan kväll, för 
nu skulle de spela kort hos Widells.

Efter  60 år återsamlades revy-
veteranerna från IOGT och 
gjorde två föreställningar. Och 
i vår släpps en skiva.

Majken Gardelius minns IOGTs revyer i Or-
denshuset i Vara under 1940-talet. Huset var 
på den tiden var den självklara samlingpunk-
ten i samhället.                                              FOTO: EVA STÖÖP

BÖRJE BREDLID Det är glada miner när de gamla revyamatörerna ses    ige
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ses    igen efter många år. Från vänster: Bertil Svanebring, Ola Carlsson och Ingemar Lundgren.
                                                                                                        FOTO: EVA STÖÖP

– En och annan rodnade säkert. Men jag 
tror att de flesta kände sig stolta. När vi 
sjöng om dem fick de bekräftelse på att de 
var någon, säger Majken Garelius.

Många av dem som nämns i texterna har 
gått bort, och i dag skulle det knappast gå 
att skriva den här typen av lokalrevyer. Det 
förutsatte en annan sorts samhälle.

– På den tiden kände alla varandra i 
Vara. Alla visste var folk bodde, vilka affä-
rer de handlade i och vad de gjorde, säger 
Börje Brelid.

Den sista revyn spelades 1952. Då hade 
det spelats tio revyer i Ordenshuset och 
energin hade tagit slut.

– Det går till en viss gräns, sedan tar det 
slut. Det är väl bara så, säger Bertil Svane-
bring.

Det avgörande var att Karl-Erik Borg inte 
ville skriva fler texter.

– Det är ofta en person som drar i det och 
som har förmågan att få folk med sig. Det 
är först när den personen lägger av man 
förstår vilket jobb han har lagt ned, och 
först då fattar man vad man mister, säger 
Börje Brelid.

DÄR KUNDE HISTORIEN HA tagit slut. Men 2004 
träffades några av revyveteranerna på 
Conditori Nordpolen och det ena ledde 
till det andra. Det bestämdes att de gamla 
sångerna skulle spelas in på en skiva för 
att bevaras till eftervärlden. För att få den 
rätta livestämningen gjorde de två uppträ-
danden på Godtemplargården i december 
2007.

Kvartetten Majken, Börje, Bertil och 
Ola med en medelålder på 84 år sjöng ett 
urval av revysångerna. Ingrid Wikström 
ackompanjerade på piano och Ingemar 
Lundgren, allt-i-allo, såg till att allt löpte 
enligt planerna.

– Det är klart att det var roligt. Det var 
mycket folk och Ola satt i rullstol, Börje 
hade fått två nya knän och pianisten var 
blind, säger Majken Garelius och skrattar.

Det var gratis inträde, men vid entrén 
stod en mjölkkanna där publiken fick 
lämna ett frivilligt bidrag. 7 000 kronor 
samlades in som gick avkortat till Barn-
cancerföreningen i Västra Sverige.

I april ska cd-skivan ”Så va’ de’ för 60 
år se’n” släppas. Då kan fler ta del av de 
gamla sångerna.

CARL MAGNUS HÖGLUND

accent@iogt.se

Börje Brelid inbegripen i ett samtal med Maj-
ken Gardelus på klassiska Conditori Nordpo-
len i Vara.                                          FOTO: EVA STÖÖP

INSPELNING I december 2007 
gjordes två uppträdanden av 
revyveteranerna på Ordens-
huset i Vara. I april ska cd-skivan ”Så va’ de’ 
för 60 år se’n” släppas. Då kan fler ta del av 
de gamla sångerna.

REVYVETERANER PÅ SKIVA

”Så ’ d ’



Våren är de många års-
mötenas tid, i IOGT-NTO-
rörelsen liksom i Fören-
ingssverige i övrigt. Vi har 
gjort nedslag vid några 
av IOGT-NTO-distriktens 
årsmöten.

Många nya  
medlemmar
SKÅNE Efter många år som 
distriktsordförande läm-
nade Ingrid Jägerhed vid årets 
distriktsårsmöte över klubban 
till Aage Kilsand, som även är 
ordförande i NBV i Skåne.

Årsmötena hölls på Van-
naröds slott i Sösdala. Skåne 
är det distrikt som värvat flest 
medlemmar och detta märktes 
också på mötet. Många nya och 
unga medlemmar var ombud. 
Värvningsansvarige Carl-Erik 
Hylander fick också ta emot 
present och applåder för sina 
insatser. 

Ur den antagna arbetspla-
nen kan nämnas att det blir 
fortsatt satsning på förening-
arna och kretsarna, liksom 
på medlemsvärvning. Det 
förebyggande arbetet och det 
alkoholpolitiska arbetet ska 
utvecklas genom ökat samar-
bete med kommunerna. De 
årliga överläggningarna med 

länets riksdagsledamöter ska 
fortsätta i samarbete med Skå-
nes Nykterhetsförbund.

Förbundets representant 
Carin Häregård, verksamhets-
ansvarig för IOGT-NTOs före-
byggande arbete, redovisade 
glädjande siffror från Vit Jul-
kampanjen. 

Årsmötet avslutades med 
en bankett och dans med 
både disko och tongångar för 
mogen ungdom.

LARS BERGQVIST  

TOMMY JOHANSSON

Kritik mot 
uteslutning
VÄSTERBOTTEN – Jobbar vi 
gemensamt tror jag att vi har 
stora chanser att nå ett bra 
resultat, förklarade Lars-Birger 
Jonsson, socialnämndens ord-
förande i Åsele, vid årsmötet 
med Västerbottens IOGT-NTO-
distrikt i Folkets Hus i Åsele.

Den livligaste debatten gäll-
de förbundsstyrelsens uteslut-
ning av Åke Green. Debatten 
utmynnade i en kraftig mar-

kering från årsmötet mot FS’ 
hantering av ärendet.

Björn Hansson omvaldes 
som ordförande. Torbjörn 
Jonsson som sekretare, Inger 
Malmén som kassör samt som 
ledamöter Gunnel Linné och 
Ann-Catrin Hansson. 

Dessutom beslutades i enlig-
het med organisationsutred-
ningen förslag att fem kretsar 
ska göras om till tre.

KENT HEDLUNDH

Alla åldrar på möte 
i Östergötland
ÖSTERGÖTLAND På Söderkö-
pings Brunn samlades med-
lemmar i IOGT-NTO-rörelsens 
fyra organisationer – IOGT-
NTO, UNF, Junis och NSF – till 
årsmöte och gemenskap över 
åldersgränserna. 

För IOGT-NTO-distriktet 
fastställdes en arbetsplan med 
förebyggande arbete, alko-
holpolitik, socialt arbete och 
kamratstöd.  

I Kisa finns landets enda 
familjeklubb för råd, stöd och 
gemensamma aktiviteter.

– Ni ska vara stolta över er 
familjeklubb. Den är unik i 
Sverige, sa Sven-Gösta Pet-
tersson, som representerade 
förbundsstyrelsen vid det väl-
besökta årsmötet.

accentI RÖRELSE
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ÄLVSBORG I Älvsborg genomförde IOGT-NTO-rörelsens 
fyra förbund sina distriktsårsmöten tillsammans på Fri-
stads folkhögskola. Stämningen var god och debatterna 
livliga, särskilt när de olika förbunden skulle fördela 
den gemensamma budgeten. 

Ungdomarna i UNF hävdade att de måste ha 40 000 
kronor extra för att genomföra en medlemsvärvnings-

kampanj i distriktet, vilket godkändes av årsmötet. 
Utvecklingsplanen för det kommande året betonar 

vikten av att nå ut offentligt och skapa debatt i samhäl-
let om alkohol och andra droger. En alkoholpolitisk 
kommitté valdes för att ge idéer och uppmuntra med-
lemmarna att delta i debatten.

För IOGT-NTO distriktet valdes en nästan helt ny sty-

GÖTEBORG I Göteborgs och Bohusläns distrikt hade IOGT-NTO för 
första gången årsmöte tillsammans med ungdomsförbunden UNF 
och Junis.

– Det blev en häftig känsla av gemenskap som genomsyrade hela 
årsmötet, berättar konsulenten Malin Westergren. Mai Eriksson från 
förbundet berättade vad som är på gång i rörelsen, Linnea Forsberg 
från Internationella Institutet berättade om våra biståndsprojekt, 
Hanna Rönnmark från NBV om studiecirkelverksamheten och jag om 
vad vi planerar i distriktet. 

I Göteborg blev det också, liksom i flera andra distrikt, skifte på 
ordförandeposten. Daniel Carlryd lämnade över ansvaret till Ali Jer-
remalm. 

Daniel Carlryd lämnar över Göteborgsdistriktets ordförande-
klubba till Ali Jerremalm.                               FOTO: MALIN WESTERGREN

Många ville blanda drinkar. 
FOTO: KERSTIN EKMAN

Aage Kilsand tar nu över som 
ordförande i Skåne efter Ingrid 
Jägerhed.  
                          FOTO: LARS BERGQVIST

Sven-Gösta Pettersson repre-
senterade IOGT-NTOs förbunds-
styrelse vid distriktsårsmötet i 
Åsele.                  FOTO: CURT HEDLUND



Tre styrelser  
i Kalmar
KALMAR Lättöl och andra så 
kallade lättdrycker kommer 
inte att serveras vid interna 
arrangemang inom IOGT-NTO-
rörelsen i Kalmar län. Det 
beslutades vid årsmötena med 
IOGT-NTO, UNF och Junis i Löt-
torp på norra Öland.

Sedan 2002 har de tre 
distrikten haft en gemensam 
styrelse. Men nu har ungdoms-
verksamheten åter tagit fart, 
och därför valdes denna gång 
tre separata styrelser. I styrel-
sen för IOGT-NTO omvaldes 
Gunilla Nilsson, Löttorp, som 
ordförande. Nya i styrelsen 
blev Marie Carlsson, Nybro, 
sekreterare och Anders Zan-
delin, Oskarshamn. Övriga 
styrelseledamöter är Göran 
Andersson, Gunnebo-Västrum, 
vice ordförande, Anders Eriks-
son, Oskarshamn, studieleda-
re, Bo Åberg, Torsås samt Leif 
Andersson, Kalmar, kassör.

Till ordförande i Junis valdes 
Lena Nilsson, Nybro, och till 
ordförande för UNF Niklas 
Claesson, Nybro. 

Markus Sommer, Bloms-
termåla och Leif Lundqvist, 
Oskarshamn lämnade IOGT-
NTOs styrelse. Leif Lundqvist 
har varit med i distriktssty-
relsen i 13 år och fick ta emot 
IOGT-NTOs förtjänstplakett 
i guld. Den överlämnades av 
förbundsstyrelsens represen-
tant Jan Linde.

Marknadsföring 
i Jämtland
JÄMTLAND Jämtlandsdistrik-
tets kursgård Sällsjögården ska 
marknadsföras bättre, så att 
beläggningen kan öka. Det var 
ett av besluten vid distriktets 
årsmöte.

– Vi har tagit hjälp av P O 
Moberg och Margareta Brant 
från förbundet för att få lite 
nya förslag om hur vi ska kun-
na synliggöra den här vackra 
anläggningen bättre, säger 
Vivan Åhman, ordförande i 
såväl IOGT-NTO-distriktet som 
Stiftelsen Sällsjögården.

– Valberedningen har haft 
det kämpigt, konstaterar hon. 

Men jag tror att vi har fått ihop 
en arbetsvillig styrelse.

Nya ledamöter är Hans-Olof 
Andersson, som valdes till 
vice ordförande, Roland Sund-
ström, Östersund, kassör, Eva 
Eriksson, Hammarstrand, och 
Ann Katrin Hedman, Nälden.

Värmlandsprotest 
mot mellanhänder
VÄRMLAND – Lägg förslaget 
i papperskorgen, uppmanar 
Värmlandsdistriktet i ett utta-
lande från årsmötet. Uppma-
ningen riktas till folkhälsomi-
nister Maria Larsson och gäller 
förslaget att låta privatperso-
ner fungera som mellanhän-
der för att frakta hem alkohol 
för andras räkning. Förslaget 
skulle ytterligare undergräva 
Systembolagets monopol, 
konstaterar distriktet.

 – Vi frågar oss om reger-
ingen har gjort någon konse-
kvensbeskrivning av följderna 
för tullen, polisen, sjukvården, 
ungdomarna och andra privat-
personer av ett sådant beslut.

Distriktet uppmanar folk-
hälsoministern att slå vakt om 
Systembolagets försäljnings-
monopol och arbeta för att 
förstärka den restriktiva alko-
holpolitiken.

Vid årsmötet omvaldes 
hela distriktsstyrelsen under 
ledning av ordförande Monica 
Ståhl.
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relse. Ny ordförande är Alva Strandberg, Alings-
ås, sekreterare Per- Ola Christensson Lerum, 
kassör Leif Säll, Tollered och ledamöter Larsinge 
Fahlén, Ed, och Mats Kruse, Bengtsfors. 

Dagen före årsmötet var det ”prova på-verk-
städer” på Lönnen i Borås, där deltagarna bland 
annat kunde blanda alkoholfria drinkar och pröva 
olika hantverk. Där diskuterades också gemen-
samma aktiviteter för medlemmar i olika åldrar.

ANDERS STÅLHANDSKE

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

FOLKNYKTERHETENS vecka 
Medan det här numret av 
Accent låg på tryckeriet inföll 
Folknykterhetens Vecka. 
”Stoppa alkovåldet” och 

”Stoppa langningen” var 
teman för någonstans mellan 
300 och 400 aktiviteter på 120 
orter under veckan. 

På många ställen genom-

fördes samtal med politiker 
om kommunernas ansvar 
för alkoholpolitiken och inte 
minst för hantering och till-
syn av serveringstillstånd, 
som Accent granskat i ett par 
artiklar under året.

EÅ

Cariina Sundström och Sigrid Söderholm ser fram mot ett spän-
nande år i Norrbotten. Bakom dem syns Rita Nielsen, Råneå, ny-
vald distriktsordförande för Junis, och Cecilia Lindgren , omvald 
ledamot i Junisstyrelsen.                                       FOTO: KENT BERGSTRÖM

NORRBOTTEN Flera decimeter nyfallen blötsnö gjorde det omöjligt 
för några av ombuden att ta sig till årsmötet i Norrbotten, berättar 
omvalda distriktsordföranden Sigrid Söderholm.

För dem som lyckades ta sig till Arvidsjaur blev det bra diskus-
sioner om en spännande arbetsplan. Ett mål är att delta på den stora 
Noliamässan i Piteå i samarbete med IOGT-NTO Lotterier och IOGT-
NTO-förbundet, ett annat att sprida förra årets lyckade affischkam-
panj i Piteå till fler kommuner i länet. Spännande var också beslutet 
att starta en ny IT-förening, Norrskenet, tillsammans med grannarna i 
Västerbotten.  

Distriktet nybildades förra våren. Trots att de flesta lokalfören-
ingarna kände behov av ett distrikt, lyckades inte valberedningen få 
ihop en distriktsstyrelse på fem personer, utan en plats är vakant tills 
vidare. Omvalda blev förutom Sigrid Söderholm också kassören Bror 
Persson och Cariina Sundström, ansvarig för alkoholpolitiken, nyvald 
ledamot Inga Hansson.



UTBILDNING Nu har du möj-
ligheten att på kvartsfart i 22 
veckor få både grundläggande 
och fördjupande kunskaper 
om EU och alkoholpolitik! 
Det spelar därför ingen roll 
om du har många eller inga 
förkunskaper om EU, det 
viktigaste är att du är intres-
serad av alkoholpolitik och är 
nyfiken på vad som sker på 
europanivå.

Du kommer att få kun-
skaper om allt ifrån EU:s 
institutioner till alkohol- och 
drogpolitiken inom EU, samt 

kartlägga vilka intresseorga-
nisationer som finns och hur 
påverkansarbetet går till. 
Kursen sker på distans under 
perioden 10 november till 17 
april och inkluderar en träff 
27–28 november på Tollare 
folkhögskola, och en resa 
under vecka 14 2009 till kos-
mopolitiska Bryssel! Kursen 
görs i samarbete med Tollare 
folkhögskola och NBV.

Sista anmälningsdag är 15 
september och anmälan sker 
via www.iogt.se/utbildningar.

INFORMATION FRÅN IOGT-NTO

Skaffa koll på Bryssel

Folkrörelselobbyist - 
javisst!
UTBILDNING Har du någon 
gång funderat över vad 
IOGT-NTO gör i Bryssel? 
Nu kan du ta reda på det 
genom att den 10–12 juni 
själv vara en del av arbetet 
på plats, som folkrörelse-
lobbyist! 

Du får möjligheten att 
öka dina kunskaper om 
alkoholpolitik på euro-
panivå genom att träffa 

parlamentariker och andra 
människor samt organisa-
tioner, som är viktiga för 
nykterhetsrörelsens påver-
kansarbete. 

Bara tre platser finns, 
resan står IOGT-NTO för, 
så anmäl dig redan nu. 

Det är först till kvarn 
som gäller!

För mer information och 
anmälan, kontakta gärna 
Susanna Odin, 
susanna.odin@iogt.se BRYSSELKOLL. Kurs på kvartsfart i 22 veckor ger kunskap 

om EU och alkoholpolitiken.

KAMPANJ  Under Folknykter-
hetens vecka startade kam-
panjen Minska alkovåldet. 
Med kampanjen vill vi 
uppmärksamma att åtta 
av tio våldsbrott har 
koppling till alkohol, 
och att alkohollagen 
behöver skärpas så att 
serveringstillstånden 
verkligen dras in för de 
krögare som missköter sig. Gå 
in på minska-alkovåldet.nu 
och läs mera.

Minska-alkovåldet.nu
kter-
m-
t. 

g. Gå

NÄTTIPS 2 Är du intresserad av nya spännande utmaningar idag 
eller framöver? Är nykterhet en viktig värdegrund för dig? Då 
är du välkommen att finnas med i nykterhetsrörelsens CV-bank. 
Våra folkhögskolor, studieförbund och organisationer bedriver 
tillsammans verksamheter som spänner över ett mycket stort 
område och vi har återkommande behov av duktiga medarbe-
tare. Gå in på cv-bank.sobernet.nu och skapa ditt eget CV.

Välkommen till iogt.se/möte
NÄTTIPS 1 Vill du träffa andra 
medlemmar på nätet? Då är iogt.se/
möte adressen för dig. Välkommen 
till IOGT-NTO:s community på 
internet.

Nykterhetsrörelsens CV-bank

IOGT-NTO informerar apr-maj 2008 indd 1-2



KALENDARIUM

MAJ

9–10 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse 
sammanträder

9–10 RUP 09-seminarium

9–11 Grundutbildning i förebyg-
gande arbete, Tollare

13 Alkoholpolitisk kurs, Stock-
holm

14–15 Reflektion kring prevention, 
Örebro universitet

JUNI

Vecka 23–24 

Stoppa langningen-kampanj – 
skolavslutning

3–4 Lärgemenskap i socialt entre-
prenörskap, Tollare

14 NBVs förbundsmöte

JULI

1–6 NGRs sommarkurs, Färöarna

6–12 Almedalsveckan, Visby

27– Active camp och NSF:s 
förbundsläger, Ransbergs 
Herrgård

AUGUSTI

–3 Active camp och NSF:s 
förbundsläger, Ransbergs 
Herrgård

SEPTEMBER

8–10 World Forum Against Drugs, 
Stockholm

8–10 Tylösandsdagarna, MHF, Tylö-
sand

19–20 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse 
sammanträder

19–20 Konsulentsamling, Göteborg

20–21 Distriktssamling, Göteborg

25–26 Metodutbildning Föräldrar 
Tillsammans och Ledare 
Tillsammans, Tollare

27–28 Metodutbildning Föräldrar 
Tillsammans och Ledare 
Tillsammans, Tollare

27–28 Ledarskap i socialt arbete, 
Tollare

OKTOBER

2 Alkoholpolitisk kurs, Stock-
holm

3–5 NBVs förbundsdagar 

10–11 RUP 09-seminarier

10–12 NordAN-konferens, Tallinn

11–19 Fullt hus, Våra Gårdar

17–19 Mediekurs, Tollare

17–19 Grundutbildning i förebyg-
gande arbete, Tollare

24–25 RUP 09-seminarier

25–26 NSF:s förbundsmöte, Västervik

Vecka 44 

Stoppa langningen-kampanj – 
Halloween

30 Ljusmanifestation för narkoti-
kans offer

NOVEMBER

7–8  RUP 09-seminarier

7–9 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse 
sammanträder

13 Pumpen

21–23 IOGT-NTO:s verksamhetsforum, 
Tollare

DECEMBER

7–10 IOGT Internationals kulturkon-
ferens, Malaysia

V. 50 Stoppa langningen-kampanj – 
Lucia

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.

Redaktör: Kerstin Kokk, 08-672 60 27, kerstin.kokk@iogt.se

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.

LÄGER I hjärtat av Värmland, 
på herrgården Ransberg, 
samlas medlemmar ur Nyk-
terhetsrörelsens Scoutför-
bund, Ungdomens Nykter-
hetsförbund och Active för 
ett gemensamt läger. Det blir 
en vecka fullmatad med akti-
viteter, bad och kompisar.

Aktiviteter som erbjuds är 
allt från alkoholpolitik och 
teater till hajk och klätt-
ring. På kvällarna blir det 
konserter, dans och bio. Det 
kommer också att finnas ut-
rustning för att spela fotboll, 
brännboll och andra roliga 
påhitt. Man formar själv sin 
egen vecka. 

För dig som vill uppleva 
klassiska delar av Värmland 

erbjuds utflykter till kända 
turistmål och till ett närbe-
läget spa. Du kommer också 
att kunna välja på en tur med 
kajak i Vänerns skärgård 
eller fallskärmshopp – om 
du vågar. För dessa aktivite-
ter tillkommer det en extra 
avgift. 

Till lägret söker vi dig som 
vill vara funktionär. Vi behö-
ver många glada och entusi-
astiska funktionärer till både 
program och basfunktioner. 
Om du inte har möjlighet 
under hela lägerveckan är 
du självklart välkommen ett 
mindre antal dagar.

Håll utkik på hemsidan för 
mer information, www.sum-
mercamp08.com.

Summer Camp 2008 är 
sommarens stora händelse! 

Antilangnings-
kampanj 
till skolornas
avslutning
AKTION Sommarens 
skolavslutning är ett av 
de tillfällen då många 
ungdomar dricker mycket 
alkohol, och då vuxna och 
äldre kompisar langar. 
Inför skolavslutningen i 
juni blir det antilangnings-
kampanj med flygblad och 
affischer. Planera redan nu 
in flygbladsutdelning vid 
systembolaget och affische-
ring på stan.

SOMMARNÖJE. Hajk, kon-
serter och alkoholpolitik 
väntar på Ransberg.

2008-04-22 15:30:26
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ÄR DU NÖJD MED ÖVERENSKOMMELSEN?

– Ja! Jag är lyckligt nöjd. Det har varit en 
fantastisk tid av dialog med idéburna 
organisationer. Jag är fascinerad av enga-
gemanget och nytänkandet hos många av 
dem. Det har hänt mycket i organisations-
landskapet under de år som gått sedan jag 
lämnade Riksteatern 2003. Ett exempel är 
att det etableras sociala företag. Och myck-
et nytt är i vardande.

Överenskommelsen är ett bra underlag 
för diskussion och debatt i organisatio-
nerna. Men den är, som många redan har 
sagt, bara ett första steg, bara ”slutet på 
början”.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ÖVERENSKOMMELSEN?

– Först och främst att den finns, att staten 
och organisationerna har arbetat fram en 
gemensam grund för fortsatt samarbete. 
I dokumentet är nog det bästa det som 
står mellan raderna. Det är ett kraftfullt 
erkännande av organisationernas identi-
tet och integritet – och ett viktigt redskap 
för dialog ute i kommuner, landsting och 
regioner.

HUR KAN DE ÖVERGRIPANDE ÅTAGANDENA OMSÄT-

TAS I PRAKTIKEN?

– Framför allt genom att inspirera till 
lokala och regionala överenskommelser. 
Och genom årlig uppföljning. I den här 
överenskommelsen gör ju både staten 
och de idéburna organisationerna en rad 
åtaganden. De ska följas upp varje år, och 
då kan man formulera nya åtaganden och 
flytta fram positionerna.

Det förutsätter att det här blir ett levan-
de dokument, och det är jag övertygad om 
att det blir. Det kommer organisationerna 
att se till! 

VAD HÄNDER NU, NÄR ÖVERENSKOMMELSEN ÄR 

KLAR?

– Det är än så länge ett förslag, och det 
ska ut för synpunkter, inte en traditionell 
remiss, till organisationerna och till ett 
antal myndigheter.
I arbetet har vi haft en dialog med närmare 

ett 90-tal organisationer från många delar 
av den ideella sektorn. Nu är både de och 
andra organisationer välkomna med ytter-
ligare synpunkter.  

Efter remissomgången ska regeringen 
lägga fram en skrivelse till riksdagen i höst. 
Det är förstås viktigt att övriga partier i 
riksdagen får möjlighet att ha synpunkter. 

Jag hoppas på en debatt där alla partier 
känner att överenskommelsen är viktig. 

DEN HÄR ÖVERENSKOMMELSEN GÄLLER ENBART DET 

SOCIALA OMRÅDET. Blir det någon fortsättning 
till fler områden?
– Ja, det markerade statsrådet Nyamko 
Sabuni tydligt, när hon och Göran Hägg-
lund tog emot förslaget från arbetsgrup-
pen. Nästa steg blir att utforska hur man 
ska gå vidare.

Ännu är det för tidigt att säga vilka områ-
den som står i tur, men det kommer nog att 
klarna senare i vår.

IOGT-NTO är en av de organisationer som 
framhållit att det är viktigt att gå vidare. 
De har ju verksamhet inom fler områden 
än det sociala.

 VAD SKA DU GÖRA NÄR DU ÄR FÄRDIG MED DET HÄR 

JOBBET? 

– Jag fortsätter till i september. Då är mitt 
uppdrag slut. 

Nu håller jag på att starta egen verksam-
het – som konsult, föreläsare och skribent. 
Och så läser jag teatervetenskap. 
Men detta har varit fantastiskt roligt. Jag 
har mött ett så otroligt engagemang i så 
många organisationer.

EVA ÅHLSTRÖM

eva.ahlstrom@iogt.se

Sedan i höstas är Peter Örn reger-
ingens representant i en dialog 
med idéburna organisationer inom 
det sociala området. Nu finns ett 
förslag till överenskommelse, som 
markerar den ideella sektorns 
betydelse och samtidigt betonar 
organisationernas självständighet.

Peter Örn är mycket nöjd med det förslag till överenskommelse mellan staten och idéburna 
organisationer som arbetats fram. Bilden är från hans tid som vd för Sveriges Radio och en in-
tervju i Accent. Peter Örn är medlem i IOGT-NTO.                                                  FOTO: CHRISTIAN SALTAS

FEM MINUTER  PETER ÖRN

ÅLDER: 54 år
BOR: Stockholm
BAKGRUND: Partisekreterare i Folkpartiet, 
generalsekreterare i Svenska röda korset, 
VD för Riksteatern, VD för Sveriges Radio
AKTUELL som regeringens företrädare i 
dialogen med idéburna organisationer inom 
det sociala området 

 PETER ÖRN

50 ACCENT MAJ 2008  
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Birro lär sig att leva 
utan kärleken till ruset

INTERVJU 
Marcus Birro 
är poet, för-
fattare, pro-
gramledare 

och alkoholist. Accent har 
träffat honom för att prata om 
kärleken till ruset och om att 
lära sig leva nykter.

Lång väntan på ny 
lag om sjöfylleri
I FOKUS Varför tar det så lång 
tid att få igenom en skärpt lag 
om sjöfylleri? Varför har vi 
fortfarande har olika promil-
legränser på vägarna och på 
sjön? Accent frågar ansvariga 
tjänstemän och politiker. Vi 
har också träffat ett av många 
offer för fylla bakom rodret.

De kan inte jobba  
utan alkohol
KULTUR För en del yrkesgrup-
per är alkoholen en förutsätt-
ning för att kunna jobba. Möt 
vinprovaren, ståupp-komikern 
och proffsnykteristen som alla 
har alkoholen som arbetskam-
rat – på gott och ont.

I N T E RV J U

Volkans gäster spyr, 
skriker och slåss
28  REPORTAGE Volkan har 
jobbat som arrestvakt under 
sex år, ett jobb som kräver 
mycket. Tålamod, männis-
kokännedom och en inte allt 
för känslig näsa.

Onödig tolkning  
av Maria Larsson
4  LEDARE Genom Maria Lars-
sons förslag att tillåta import 
av alkohol för privat bruk 
genom ombud får folkhälsan 
stå tillbaka för en onödigt 
strikt tolkning av vad EU-
medlemskapet kräver. 

Missbruket göder 
hemlösheten

8 GRANSKNING 
Två av tre hem-
lösa missbrukar 
droger. Drygt 
en av tre har 

psykiska problem. Men 

räcker det med enbart mer 
vård och behandling för att 
få färre hemlösa – och hur 
långt räcker  välvilja, sopp-
kök och härbärgen? I Oslo 
har hemlösheten halverats, 
men i Sverige står den och 
stampar.

Kulturpersonlighet 
eller varumärke?
38  KULTUR Camilla Läckberg 
är lika mycket affärskvinna 
som författare och syns 
gärna i mediabruset. Kerstin 
Ekman håller sig gärna däri-
från. Var går gränsen mel-
lan kulturpersonlighet och 
varumärke?

Karin Mattsson  
hoppade till toppen
34  INTERVJU Karin Mattsson 
är hästtjejen som blev ordfö-
rande för Riksidrottsförbun-
det. Hon samarbetar gärna 
med nykterhetsrörelsen, 
men ser ingen konflikt i att 
idrotten sponsras av alkoho-
lindustrin.

R E P O R TAG E

NR 5 SOMMAR 2007

GRANSKNING  Nyligen presenterades ytterligare neddragningar i tullverkets 
verksamhet. Personalen kommer att bli färre och många tullstationer kommer 
att läggas ned runt om landet. Hur går det ihop med att stoppa smugglingen av 
alkohol och narkotika – klarar tullen av sitt uppdrag?

G O DA  L I V E T

GODA LIVET För Uppsala-bonden Kjell Sjelin är ekologi mer än lyckliga grisar och obe-
sprutade grödor – det är en livsstil som genomsyrar hela hans verksamhet. Småska-
lighet och kluriga uppfinningar är några av ledorden.

Lyckliga grisar – och människor

   LÄSTIPS FÖR DIG SOM LÄSER TIDNINGEN BAKIFRÅN

FOTO: MAGNUS ERICSSON 

I  F O K U S
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Trotsighet bra 
för självkänslan
SJÄLVKÄNSLA Att vara 
trotsig är bra – för barn. Det 
stärker barnets självkänsla 
genom att det lär sig att man 
kan påverka händelser som 
är viktiga för dem.

Kärlekskudde 
jorden runt
KÄRLEK Är du långt ifrån 
din älskade? Då kanske 
en kärlekskudde kan vara 
något. När du kramar din 
kudde, så tänds din älskades 
kudde – även om han eller 

hon befinner på andra sidan 
jordklotet. Med hjälp av en 
sändare skickas en signal 
när kudden trycks ihop. Då 
tänds silikonlampor på den 
andra. Med hjälp av Internet 
blir räckvidden obegränsad. 
Kudden ingår i utställningen 
”Textil revolution”i Borås.

Ett gott gräl  
förlänger livet
ILSKA Bråka på – ett gräl är 
rena dynamiten för förhål-
landet och hälsan. Om man 
skriker ut sina problem så 
förlänger man livet, medan 
de som stänger in sina 

aggressioner kan gå en för 
tidig död till mötes. 

Ett amerikanskt forskar-
team följde 192 gifta par 
mellan 1971 och 1988. De 
som inte gav utlopp för sin 
ilska dog tidigare än de som 
opponerade sig.

SKOLAN Under våren har han synts i SVT-
serien ”Klass 9A”, där han, tillsammans 
med en handfull andra duktiga pedagoger, 
förvandlar en lågpresterande niondeklass 
till en av landets mest högpresterande. 

Hans arbetsmetod heter kärlek, omtan-
ke och respekt för barnen. 

– Många ser på läraryrket som enbart ett 
jobb. För mig är det ett kall. Jag ser det som 
min plikt att vidarebefordra min kunskap 
till barnen, säger han och berättar att han 
har fått många erbjudanden om mer sta-
tusfyllda befattningar med högre lön. Men 
han tackar alltid nej. Han vill undervisa, 
vara en förebild för barnen och leda dem 
rätt i livet. 

– Jag lyssnar, resonerar och samtalar 
med mina elever. Jag är alltid mån om att 
vara korrekt klädd, nyrakad, att inte svära 
eller bete mig obalanserat. Det är genom 
mina handlingar som jag vinner respekt, 
inte genom tomma ord. Jag anser att rela-
tionen till barnen bör likna den som finns i 
en familj. Om man älskar sin barn och visar 
dem kärlek, blir man älskad tillbaka. Jag 
kan bli arg och besviken, men jag blir arg 
på barnets handlingar, inte på personen. Jag 
ser på mina elever som de unika individer 
de är och jag ser varje barns potential och 
rätt till kunskap. Att bli sedd är viktigt.

SKOLMILJÖN KAN 

VARA TUFF. Lärare 
blir utbrända, 
barnen visar 
noll respekt mot 
vuxna.

– Jo, jag vet 
och jag ser det. 

Men inte i mina klasser, jag står inte ut 
med oordning. Jag vet inte vad jag gör, men 
det fungerar. Jag höjer aldrig rösten. Det 
räcker med att jag tittar på mina elever för 
att de ska lyssna, säger Stavros.

Hans egen teori är att han har medfödd 

pondus. I hans fall ledde 
det till att han utbildade 
sig till lärare. Det var hans 
fru som uppmuntrade 
honom. Hon såg hans för-
måga att få människor att 
lyssna. 

STAVROS KOM TILL SVERIGE som 
23-åring från Cypern, som 
utbildad nationalekonom. 
1980 började han arbeta 
som lärare. Han brinner 
fortfarande för sitt jobb – 
och är omvittnat omtyckt. 
Vad är hemligheten?

– Jag tycker genuint om 
mina elever och vill bygga 
relationer. Jag bjuder på 
mig själv,  berättar om 
hur det var när jag gick 
i skolan och visar värme 
och medkänsla. Principer 

är viktiga, men regler kommer och går. Jag 
bryr mig inte så mycket om ifall en elev har 
keps på sig i klassrummet, utan försöker se 
till helheten i stället. 

MARIA ZAITZEWSKY

maria..zaitzewsky@iogt.se

Stavros Louca är Sveriges kanske 
mest kända lärare. Till vardags 
arbetar han som framgångsrik mat-
tematik- och fysiklärare på Rinke-
byskolan i Stockholm. 

Stavros Louca i teveserien ”Klass 9A” där hans arbetsmetoder 
som lärare fått stor genomslagskraft.                                   FOTO: SVT

GODA NYHETER                                                                        

Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

TIPS OCH SYNPUNKTER   Maria Zaitzewsky   tel: 08-672 60 56   e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se 

ÅLDER: 54
FAMILJ: Fru och tre barn, två döttrar och 
en son
BOR: centrala Stockholm
YRKE: Matematik- och fysiklärare

 STAVROS LOUCA

 


