
E
n

 t
id

n
in

g
 f

r
å

n
 i

o
g

t
-n

t
o

  
  

n
r

 5
 2

0
0

9 
  

 p
r

is
 2

0 
k

r
S

v
e

r
ig

e
S

 S
t

ö
r

S
t

a
 t

id
n

in
g

 o
m

 d
r

o
g

e
r

 o
c

h
 n

y
k

t
e

r
h

e
t

›Fotboll för hemlösa  ›Promillegräns på sjön  ›Forut hjälper i Sri Lanka 
  Kongress  Accent tar pulsen   eU  Maria Larsson om ordförandeskapet

accent

26 år
I nykterhetsrörelsens topp

Sven-Olov Carlsson  
blickar tillbaka

intervjU

 Ledare  Kongressen blickar framåt   Krönika Katerina Janouch    Debatt  Lägg inte ner förebyggande arbetet



IOGT-NTO och SalusAnsvar har ett samarbete där en av våra största uppgifter är att 
värna om dig som medlem. Ett exempel på detta är att du som medlem kan teckna 
försäkring till lägre priser och bra villkor för hem, villa och bil.  

Nu sänker SalusAnsvar priset ytterligare på försäkringen för de fl esta bilmärken. Är du 
lyckligt lottad kan du därför få en riktigt bra försäkring till ett riktigt lågt pris! 

Ring SalusAnsvar Kundcenter, telefon 0200-87 60 50 och teckna en försäkring idag. 
Mer information hittar du på www.salusansvar.se/iogtnto
Om förfallodagen på din nuvarande försäkring är längre fram får du hjälp att bevaka så att försäkringen blir ändrad i tid. 
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Här underlättar en 

bra bilförsäkring...

Lyckligt lottad?

i samarbete med

IOGT-NTO:s samarbete med SalusAnsvar har en nästan 70 år lång historia. 
SalusAnsvar har under hela denna tid stött rörelsens arbete inom alkohol- och narkotikafrågor.

SalusAnsvar — En del av 
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8i fokus Folkhälsominister Maria Larsson vill använda det 
svenska ordförandeskapet till att förändra EU-ländernas syn 

på alkohol. Från att idag mest vara en näringslivsfråga till att bli en 
folkhälsofråga. Accent träffade henne en dag på departementet.

Vill ändra EUs alkoholsyn
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ta vara på kraften 
hos medlemmarna
4 leDare ”Vi gör Sverige 
nyktrare” är temat för IOGT-
NTOs kongress i Göteborg. De 
senaste årens framgång ska-
par förväntningar. Det gäller 
för förbundsledningen att ta 
vara på medlemmarnas kraft.

lägg inte ner det  
förebyggande arbetet
6 DeBatt Lägg inte ner 
det förebyggande arbetet 
– utveckla det! Den uppma-
ningen riktar tolv engage-
rade ”förebyggare” från nio 
distrikt till IOGT-NTOs för-
bundsstyrelse och kongress-
ombud. 

a k t u e l l t

r e p o r tag e

i  r ö r e l s e

skärpning av lag om 
sjöfylleri dröjer
10 aktuellt En skärpning av 
lagen om sjöfylleri befinner 
sig fortfarande i långbänk. 
Politikerna försöker nu sam-
köra förslaget med ett nytt 
behörighetsbevis för fritids-
båtar.

unf säger nej till kort 
kongress på hösten
26 i rÖrelse IOGT-NTOs för-
bundsstyrelse vill i framtiden 
genomföra kortare kongres-
ser på hösten. UNF säger nej 
och nu föreslår man att frå-
gan ska hanteras vidare i den 
gemensamma riksstyrelsen.

fler motioner till  
årets kongress
27 i rÖrelse Till sommarens 
IOGT-NTO-kongress har det 
kommit 43 motioner från 
enskilda medlemmar, före-
ningar och distrikt. Det är 15 
fler än till kongressen 2007. 
Förslagen handlar om allt 
från ekonomi till klimat.

22            intervju Efter 26 år i ledningen för IoGT-NTo känner sven-olov Carlsson att 
det är rätt tid att lämna över rodret. ”Var tid har sin ordförande”, menar han. 

att han hamnade i nykterhetsrörelsen kan han tacka dansintresset för.

Dags för Sven-Olov att lämna över

omslagsBilD 

Foto:  marc Femenia
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   fasta avDelningar 

14 reportage FC Vattentorget från 
Växjö är fotbollslaget som består av 
hemlösa, missbrukare, kamratstöd-
jare och före detta missbrukare. 
Kamratskap och drogfrihet går före 
vinst på fotbollsplanen. För många 
har det betytt ett nytt liv.

i n t e rv j u

Fotboll mot missbruk



”Vi gör Sverige nyktrare” är temat för sommarens IOGT-NTO-kongress i Göte-
borg . De senaste årens framgångar väcker respekt och stolthet – och skapar 
förväntningar för framtiden. Det gäller för den nya förbundsledningen att ta 
vara på den kraft som finns hos engagerade medlemmar.

D
et går bra för IOGT-NTO. Avgå-
ende förbundsordförande Sven-
Olov Carlsson har rätt att vara 
nöjd med utvecklingen under de 

år han lett organisationen. I en intervju 
längre fram i tidningen konstaterar han 
att utvecklings- och förnyelsearbetet har 
gett resultat. IOGT-NTO har fått en tyd-
ligare roll i samhället och ökat politiskt 
inflytande. 

Samtidigt fortsätter tillströmningen av 
nya medlemmar, om än inte lika snabbt 
som under förra kongressperioden. Och de 
senaste årens satsning på regional utveck-
ling skapar nya förutsättningar för arbetet 
och samarbetet i föreningar och distrikt. 

Utvecklingen har väckt respekt hos myn-
digheter, kommuner och andra organisa-
tioner som gärna vill samarbeta med IOGT-
NTO och också lära av en organisation som 
håller fast vid sina grundläggande värde-
ringar men hittar nya sätt att arbeta.

Medias rapportering från årets Folk-
nykterhetens Vecka med ett par hundra 
arrangemang runt om i landet vittnar om 
den ökade respekten och också om en väx-
ande insikt om alkoholens roll i samhället, 
inte minst om sambanden mellan alkohol 
och våld. Förutsättningarna är alltså bättre 
än på länge för både fortsatt aktiv opini-
onsbildning och fortsatt förnyelse av det 
egna arbetet på alla nivåer.

Till årets kongress lägger förbunds-
styrelsen fram en långsiktig strategi för 
verksamheten 2010- 2015. Det är, som vice 
förbundsordförande Anna Carlstedt sagt 
i en tidigare intervju, när det går riktigt 
bra som man ska se framåt och ta de svåra 

besluten.  De övergripande målen i strate-
gin – att IOGT-NTO 2015 ska vara en stark 
folkrörelse, en välkänd och aktiv samhälls-
aktör som påverkar alkoholpolitiken, har 
synliga, användbara lokaler och finansie-
rar sin egen verksamhet – är kanske inte 
så kontroversiella, men de första reaktio-
nerna visar att det finns delade meningar 
om vägen dit, om hur målen ska nås. Det 
är upplagt för en spännande och förhopp-
ningsvis konstruktiv debatt, där det gäller 
för förbundsstyrelsen att vara lyhörd för 
både kritik och nya förslag.

D
et är, som jag skrivit flera gånger 
tidigare, nödvändigt att hitta en 
balans mellan otåligheten att gå 
vidare och den tröghet som är 

både en styrka och en svaghet i alla folkrö-
relser och allt demokratiskt arbete. Det tar 
tid och kraft att låta intressen och åsikter 
mötas och brytas mot varandra. Men när 
man väl kommer överens, både om målen 
och om vägen dit, ger det en styrka som 
aldrig så professionella lobbygrupper bara 
kan drömma om.

Liksom vid den förra kongressen finns 
flera nya medlemmar bland ombuden. 
Nästan alla distrikt har sett till att få med 
några av de nya. Av de 100 valda ombuden 
har 13 blivit medlemmar de senaste fem 

åren och hela 28 efter år 2000. Det ger för-
utsättningar för en vital och spännande 
diskussion om framtiden, men det kräver 
förstås att både ”kongressrävarna” och de 
som leder förhandlingarna ser till att de 
nya känner sig välkomna och att deras 
synpunkter tas på allvar.

N
är kongressen är över och alla 
besluten ska omsättas i praktiskt 
arbete, är det förstås minst lika 
viktigt att alla medlemmar, både 

nya och gamla, får känna sig behövda och 
får utlopp för sitt engagemang. Det arbete 
som inletts kring ”det nya medlemskapet” 
kan, tillsammans med det pågående råd-
slaget om IOGT-NTO-rörelsens värdegrund, 
få fler att känna att just de behövs i arbetet 
med att göra Sverige nyktrare. n

Stolthet och förväntningar

»Det tar tid och kraft att 
låta intressen och åsikter 
mötas och brytas mot 
varandra. «

ChefreDakTör Eva Åhlström
accentledare
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aV eVa åhlSTröm

FÖr ÖVrIGT aNSer aCCeNT aTT...

Dubbla budskap
INförSelkVOTer  I accents enkät inför EU-
valet i förra numret svarade alla partiers topp-
kandidater att införselkvoterna för alkohol är 
för höga och bör sänkas. När Kommunalarbe-
taren ställer samma fråga, svarar moderaterna 
som enda parti nej. Nu undrar vi: Beror svaret 
på vem som svarar eller på att man anpassar 
sig efter vad man tror att mottagaren vill höra? 

Oenig regering
GårDSförSÄlJNING  Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson talar sig varm för gårdsförsäljning 
av vin och öl. han fick också med sig Center-
stämman på den linjen. Det kan låta romantiskt 
oskyldigt, men han borde nog lyssna på folk-
hälsominister maria larsson, som kan förklara 
hur gårdsförsäljning blir ett hot mot monopolet 
och därmed mot folkhälsan.

lyssna på kompisen
GrUPPTrYCk  Nio av tio svenska ungdomar 
tycker att deras kompisar dricker för mycket, 
enligt en ny undersökning om ungas attityder 
till alkohol. Det är som så ofta lättare att se 
andras misslyckanden än sina egna. men om 
alla bara lyssnar lite oftare på sina kompisar, 
borde upptäckten ändå leda till att fler drar ner 
på sitt eget drickande.



Sätt alkolås  
på strupen!
ALKOHOL Om alkohol med 
sina kända verkningar hade 
introducerats idag, skulle 
drogen sannolikt ha blivit 
förbjuden. Därom rådde rätt 
stor enighet i ett av gransk-
ningsprogrammen i TV.

Därför att drogen har tradi-
tion ända sedan vikingatiden 
överlever den logisk gransk-
ning, vilket inte slaveriet gjor-
de. Ändå bringar rusdrycks-
seden många till slaveri under 
drogen. 

När unga främst ser 20-års-
dagen som inträdesrätt till 
Systembolaget är det ett natio-
nellt fattigdomsbevis, då alla 
troligtvis vet att tidig alkohol-
debut mångdubblar riskerna 
för slaveriliknande missbruk.

Drogen som förvandlade 
den sympatiske Dr Jekyll till 
den vidrige Mr Hyde finns och 
besjungs lyriskt i snapsvisor, 
trots att den hos många åstad-
kommer temporär död i hjär-
nans bromssystem.

Om alla som på något sätt 
drabbats av eget eller andras 
alkoholbruk vågade visa mod 

att åtminstone under som-
maren sätta alkolås på strupen 
skulle vi möta hösten som 
en ny vår för Sverige - trots i 
övrigt kärvt konjunkturläge.

Att dricka måttligt är ingen 
bra ursäkt, eftersom bruket är 
missbrukets föräldrar.

THORE GÅRMARK

VäSTERÅS

RESPONS I Accent nr 2 har Göta Wik-
ström fört fram tankegångar som jag 
också funderat över. Vem är Accent till 
för? Av det dominerande innehållet att 
döma tycks tidningen vända sig till de 
personer som yrkesmässigt eller ideellt 
arbetar med drogfrågor i samhället. Men 
det finns säkert en stor andel av vår 
medlemskår som blivit medlemmar för 
att få stöd för sin egen nykterhet eller 
gått in bara som en stödjande part för ett 
bra ändamål utan att ha ambitionen att 
bli något slags socialarbetare. Många av 
dessa gör säkerligen goda insatser som 
styrelsefunktionärer.  Andra hjälper till 

med att ordna kulturella arrangemang för föreningen internt eller öppna 
möten. Men vilken nytta har dessa av vår tidning? Jag skulle vilja se mer av 
inspirerande kulturartiklar, referat från andra föreningar och liknande.

ERIK ANDERSSON

IOGT-NTO-MEDLEM I SuNNE

accentLäsarbrev

accent
Accent ges ut av IOGT-NTO, 

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund och 
JUNIS, IOGT-NTOs Juniorförbund. 
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Vem är Accent till för?»»Att dricka måttligt 
är ingen ursäkt,  
då bruket är miss- 
brukets förälder. «
THORE GÅRMARK

Citatet
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Rådslag lyfter skillnader  Schyst semester  Värvningen tar nya tag 

 EU-VALET  

accent
REPORTAGE

     

   koMMentarer  FRÅN AccENTMAGASIN.SE

Förslaget om kortare  
kongress på hösten (se 
sidan 26 i detta nummer) 
har väckt debatt. Här är 
några av inläggen.

Försämrad demokrati
”Det här ett dåligt förslag av IOGT-
NTO. Ska man spara pengar bör det 
istället göras en genomgripande 
ekonomisk granskning.  

Det är kombinationen av party 
och politik, som UNF brukar säga, 
som är grejen. För dem (oss) som 
inte brukar vara ombud är det också 
viktigt med en kongress där man 
kan gå på seminarier men också ha 
chansen att påverka och ta del av 
förhandlingar. 

 FS förslag är ett steg mot för-
sämrad demokrati, minskad möj-
lighet till naturlig övergång mellan 
UNF och IOGT-NTO, och en stor 
försämring av det största medlems-
arrangemang vi har.”

HELENA KARLSSON

bara för eliten

”Det massiva demokratiska ned-
köpet med rörelseuppdelade 
kongresser för eliten är uppenbart. 
Argumentet för förändringen är 
ekonomiskt, men jag vet att det 
inte finns någon ekonomisk analys 
som underlag för beslutet. Denna 
ska göras först i efterhand  Och 
med fler kongresser (för de olika 
förbunden) och arrangemang (ett 
sommararrangemang kvarstår ju, 
utöver kongressen) så är det inte 
svårt att se att den kalkylen kom-
mer bli jobbig 

Jag hoppas att UNF och Junis 
markerar starkt mot detta rörelse-
fientliga förslag.”

HuLL

äntligen!
”Äntligen! Jag tror detta är bra för 
demokratin. Vår nuvarande kon-
gressform (IOGT-NTO) är otroligt 
kostsam och inbjuder ju varken till 
demokrati, debatt eller gemenskap 

med de övriga organisationerna. 
Gör om – gör nytt – gör bra, helt 
enkelt. En kort kongress kräver nya 
former och det måste väl ni hålla 
med om att det är positivt?”

NIcKLAS

Öppna upp mer i stället
”Det finns så många andra sätt 
att göra kongressen bättre än att 
minska möjligheterna för de som 
är intresserade av vissa frågor men 
som inte är ombud. 

De sociala aktiviteterna, det 
vill säga verkstäder, seminarier, 
utflykter m m, gör ju att folk åker 
till kongressen även om de inte är 
ombud. När de då är på plats kan de 
slinka in och hänga lite när intres-
santa ämnen diskuteras. Om man 
dessutom öppnar upp för mötestorg 
etc ökar möjligheterna ytterligare 
för fler att påverka besluten.

Det går att göra en kortare och 
billigare och bättre kongress, utan 
att nagga på det sociala hänget.”

MARcuS



E
nligt en artikel i Accent nr 3/09 om 
IOGT-NTOs strategi för 2010-2015 
ska IOGT-NTO i huvudsak vara 
en opinionsbildande kampanjor-

ganisation som bedriver socialt arbete. I 
artikeln säger Anna Carlstedt att inom det 
förebyggande området finns det fler aktö-
rer, och ”vi tror inte att vi är bäst på det, 
och därför ska vi inte driva det själva”.  

Enligt förslaget till strategi kommer vi 
att ha två verksamhetsområden – alkohol- 
och narkotikapolitik och socialt arbete. Det 
förebyggande arbetet är borta. Varför?

Vem eller vilka är det som är bättre på 
förebyggande arbete än IOGT-NTO?

Är det inte vårt uppdrag att förebygga 
alkohol- och drogskador?

Är det inte IOGT-NTOs styrka att bedriva 
verksamhet inom alla tre verksamhets-
områdena?

 Samma resonemang kan vi i så fall använ-
da även för det sociala arbetet. Idag finns 
många aktörer, betydligt fler än inom det 
förebyggande området, som bedriver ett 
bra socialt arbete.

Vi är den ideella organisation som har 
kommit längst när det gäller förebyggande 
arbete. Det har varit några års slit för oss 
i distrikten att lära oss och börja använda 
de metoder och modeller som förbundet 
har tagit fram. Vi har satsat såväl pengar 
som personella resurser och tagit hjälp av 
många ideella. Vi är efterfrågade av såväl 

kommuner som skolor och föreningar som 
vill ta del av våra pedagogiska metoder, 
och efterfrågan ökar. Vårt arbete har hög 
trovärdighet. Länsidrottsförbunden har 
till exempel fört ut metoden ”Ledare till-
sammans” till sina idrottsföreningar, och i 
flera distrikt vill skolorna att vi genomför 

”Föräldrar tillsammans”.
Länssamordnarna har fått i uppgift att 

samarbeta med ideella aktörer lokalt, vil-
ket de också gör. Då måste vi vara med! Vi 

får inte backa när vi äntligen har kommit 
så långt att vi kan vara en samhällsaktör 
som kan vara med och påverka.

S
lutsatsen av förslaget till strategi 
är att vi ska prata med politiker 
om hur de ska bedriva en restriktiv 
politik, och vi ska hjälpa männi-

skor som har hamnat i beroende och miss-
bruk tillbaka till ett värdigt liv, och det är 
bra. Men vi ska inte prata med människor 
om deras dryckesmönster och inte fortsät-
ta arbetet med att påverka vuxna att hålla 
på åldersgränserna för att minska ungdo-
mars alkoholkonsumtion.

Alla alkoholproblem löser vi inte genom 
politiska beslut eller med social verksam-
het, lika lite som vi löser alla problem med 
enbart förebyggande arbete. Vår styrka är 
att vi arbetar med alla tre verksamhetsom-
rådena, och att de stärker varandra i vår 
kamp för ett samhälle, en värld, där alko-
hol och andra droger inte hindrar männi-
skor att leva ett fritt och rikt liv.

PETER TUVEGÅRD Och PER WIhLBORG, SkÅNE, 

ThOMAS OLLI, STOckhOLM, PER-ERIk LUNDBERG, 

VÄSTMANLAND, BERTh ANDERSSON, kRONOBERG, 

INGRID Och LARS-ERIk GRUBBSTRÖM, JÖNkÖPING, 

BJÖRN kARLSSON, JÄMTLAND, ANNA-LENA GRÖhN, 

NORRBOTTEN, kRISTER LUNDGREN, Och PETER RANG, 

GÄVLEBORG, MIcAEL SÖDERSTRÖM, SÖDERMANLAND

Fotnot  
Kongressen 2001 bestämde att IoGt-nto ska arbeta med 

tre verksamhetsområden – alkohol- och narkotikapolitik, 

socialt arbete och förebyggande arbete. Vid kongressen 

2005 antogs en plattform med tydliga utgångspunkter för 

det förebyggande arbetet.

Lägg inte ner det förebyggande arbetet – utveckla det! Den uppmaningen riktar tolv enga-
gerade ”förebyggare” från nio distrikt till IOGT-NTOs förbundsstyrelse och kongressom-
bud. I förslaget till ny strategi som kongressen ska ta ställning till är det förebyggande 
arbetet borta. Det kostar alltid mer att vårda än att förebygga, påpekar de.

Lägg inte ner förebygg

»Enligt förslaget till  
strategi kommer vi att ha 
två verksamhetsområden 
– alkohol- och narkotika-
politik och socialt arbete. 
Det förebyggande arbetet 
är borta. Varför? «

accentdebatt
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Ett av Sveriges 
säkraste spel 
SVAR I Accent nr 4/09 skriver Tho-
mas Bengtsson att det är hyckleri att 
IOGT-NTO finansierar verksamheten 
genom överskott från spelverksam-
het. han får svar från IOGT-NTO 
Lotteriers VD, Ludwig Arholt.

Vi är de första att medge att spel 
kan leda till beroende. Men vad 
Bengtsson inte noterar är att det 
finns stora skillnader mellan olika 
spel när det gäller graden av risk. två 
faktorer som anses påverka spelets 
risknivå är, frekvensen, hur ofta man 
kan spela och, skickligheten, hur stor 
chans man har att påverka utfallet 
av spelet. Dessutom är åldern när 
man börjar spela en viktig faktor, 

liksom hur ofta man vinner mer än 
insatsen.

Mot den bakgrunden är Miljonlot-
teriet ett av Sveriges absolut säkras-
te spel. Inga minderåriga kan pre-
numerera, lotterna kommer en gång 
i månaden och vinstutfallet beror 
enbart på slumpen. Dessutom är det, 
som Bengtsson påpekar, varuvinster 
i lotteriet, vilket i sig också minskar 
beroenderisken. 

NUMERA kAN REGISTRERADE kUNDER 

även köpa Miljonlotteriets lotter 
digitalt på internet. Bengtsson häv-
dar i sin debattartikel att internet 
i sig är farligt ur ett spelberoen-
deperspektiv. Faktum är att det 
är tvärtom, åtminstone så länge 
spelföretaget har ett seriöst förhåll-
ningssätt. På internet är det möjligt 
att göra kontroller som aldrig är 
möjliga i en vanlig butik. obligato-

   respons

Några metoder som har använts inom IOGT-
NTOs förebyggande arbete.



riska ålderskontroller, personliga 
spelgränser och kognitiva analysmo-
deller som kontrollerar att spelaren 
inte spelar på sätt som riskerar leda 
till beroende, är några goda exempel 
om man vill erbjuda god spelsäker-
het på internet. Vår avsikt är givetvis 
att vara bäst i klassen i spelansvars-
frågan även på internet. 

DET ÄR OSANNOLIkT ATT spel som 

företeelse kommer att förbjudas 
eller upphöra. Därför är det viktigt 
att det finns seriösa aktörer som 
erbjuder spel som både är attraktiva 
och ansvarsfulla, för att förhindra att 
spelare söker sig till internationella 
sajter som inte erbjuder varken 
skyddsnät eller god speletik. och 
vilken organisation skulle vara bättre 
lämpad att skapa sunda spel än 
just IoGt-nto, som dagligen sätter 

ansvarsfrågorna högst på dagord-
ningen?

ENLIGT SPELfORSkARE ÄR SPELANDE 

ett roligt och positivt tidsfördriv 
för ungefär 98 procent av dem som 
spelar. För oss är det naturligt att 
skapa ansvarsfulla spel som tilltalar 
dessa människor och som inte orsa-
kar ökat spelberoende. IoGt-nto 
Lotterier lever dagligen med just 

spelansvarsfrågan. Därför medver-
kar vi på kongressen i sommar och 
välkomnar Bengtsson och andra 
intresserade till vår monter eller till 
något av våra föredrag, där precis de 
här frågorna kommer belysas. Läs 
gärna speletsbaksida.se för mer info 
om spelproblem

LUDWIG ALhOLT 

VD,  IOGT-NTO LOTTERIER

   respons

DEBATT Inom IOGT-NTO-rörel-
sen är vi dåliga på att fånga 
upp och organisera unga 
vuxna. Varje år går ungefär 
200 medlemmar från UNF in i 
IOGT-NTO. Det är en pinsamt 
låg siffra - för båda organisa-
tionerna. UNF tappar medlem-
mar under och framför allt 
mot slutet av gymnasietiden 
när de ska börja på universitet 
och högskolor. Jag tror att det 
beror på ett par olika faktorer.  
Dels att den alkoholnorm som 
förutsätter att ungdomar ska 
börja dricka alkohol blir allt 
starkare ju äldre man blir, och 
att priset för att stå emot till 
slut blir för stort för en del. 
Dels att vi har ett organisa-
toriskt fel i rörelsen idag, ett 
fel som jag tror att vi delvis 
skulle kunna lösa genom att 
bilda ett studentförbund.  

fÖR DET fÖRSTA hAR UNF en 
verksamhet som framförallt 
är riktad till, tilltalar och 
organiserar 13–18-åringar. De 
som stannar kvar som med-
lemmar efter sin 18-årsdag är 
antingen de som blir ledare 
av olika slag i organisationen 
eller de ideologiskt övertygade 
som blir mer eller mindre pas-
siva medlemmar. 

Samma sak gäller för 
verksamheten i IOGT-NTO, 
som i de flesta lokalföreningar 
tilltalar vuxna över 30 eller 
äldre. Det finns få, om ens 
några, arenor i IOGT-NTO idag 
som är anpassade, utvecklade 
eller tilltalande för oss som 
är mellan 20 och 30 år gamla. 
Genom att starta ett student-

förbund tror jag att vi delvis 
skulle komma åt den proble-
matiken. Det skulle bli en 
brygga mellan UNF och IOGT-
NTO som kan ge rörelsen fler 
medlemmar i den åldern.

ETT ANNAT BRA SkÄL för att starta 
ett studentförbund är att det 
skulle vara ett ideologiskt 
lyft för rörelsen. I många 
andra organisationsfamiljer 
fungerar studentförbunden 
som katalysatorer för skarpa 
ideologiska diskussioner, där 
nya spännande vägar och 

visioner formas och föds. Ett 
studentförbund kan fungera 
som ytterligare en mötesplats 
för debatt och diskussion. 
Där kan vi få fler att fundera 
över nya sätt att nå vår vision 
om en värld där alkohol och 
andra droger inte är i vägen 
för människors möjligheter 
och frihet att leva sitt liv till 
fullo. 

DET TREDJE, Och kANSkE viktigaste 
skälet till att vi behöver ett 
studentförbund återkopplar 
till den första anledningen till 

att en del väljer att överge sitt 
medlemskap: alkoholnormen. 
Vi måste finnas där vi behövs 
som mest. Supartraditionerna  
och normen att alla ska ta en 
nubbe är starkare i student-
världen än kanske någon 
annanstans i samhället.

Studenters alkoholkon-
sumtion är betydligt högre 
än genomsnittet, något som 
drastiskt ökar riskerna för 
missbruk senare i livet. En 
studie av 4 575 studenter 
vid fyra lärosäten, gjord av 
Centre for Social Research on 
Alcohol and Drugs, SoRAD, 
vid Stockholms universitet, 
visar att behovet av en stark 
nykter röst på högskolan är 
enormt. Var tredje student 
super sig full minst varan-
nan vecka. Var fjärde student 
uppger i studien att drickan-
det har påverkat deras fysiska 
hälsa menligt det senaste året. 
Studenterna anser själva att 
alkohol är det främsta proble-
met i universitetsmiljön.

IOGT-NTO-RÖRELSEN MÅSTE BEkÄMPA 

BRÄNNVINSDRAkEN där den är 
som starkast. Genom att fin-
nas som en motpol till alko-
holkulturen, utbilda medlem-
mar i nykterhetspolitik och 
skapa schyssta, nyktra fester i 
studentvärlden får vi en star-
kare rörelse och en nyktrare 
värld. Både samhället och 
IOGT-NTO-rörelsen behöver 
ett nyktert studentförbund, 
och vi behöver det nu! 

ROBERT DAMBERG,  

ORDfÖRANDE I UNf,  

UNGDOMENS NykTERhETSfÖRBUND

Vi behöver ett nyktert studentförbund
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Studenters alkoholkonsumtion är betydligt högre än för genomsnit-
tet av befolkningen, vilket ökar riskerna för missbruk senare i  livet.                                                  

Foto: eDuarDo MutIS

Både samhället och IOGT-NTO-rörelsen behöver ett nyk-
tert studentförbund, anser UNfs ordförande Robert Dam-
berg. Det kan bli en brygga mellan UNf och IOGT-NTO, en 
katalysator för ideologisk diskussion och en nödvändig 
motpol till alkoholkulturen i studentvärlden.



accentaktuellt intervju folkhälsominister maria larss  on inför det svenska ordförandeskapet i eu

n eu I sommar väljs ett nytt Europaparla-
ment, och inom kort utses också en ny EU-
kommission. Därför kommer det svenska 
ordförandeskapet mycket lägligt, tycker 
Maria Larsson. 

– Ordförandeskapet är ett lämpligt till-
fälle att ta upp alkoholfrågan. Jag vill att 
vi ska komma fram till rådsslutsatser som 
ger ett tydligt uppdrag till den nya kom-
missionen och det nya parlamentet.

Ett mål för Maria Larsson är att stärka 
uppfattningen att alkohol inte är vilken 
fråga som helst, att det är en folkhälsofrå-
ga och inte en näringslivsfråga.

– Det är ett långsiktigt mål, som fanns 
med också under det förra svenska ordfö-
randeskapet 2001. Då fattades beslutet att 
EU skulle utarbeta en alkoholstrategi.

Den strategin antogs 2006 och håller nu 
på att utvärderas. I juli har Maria Larsson 
inbjudit sina kollegor från övriga EU-län-
der till ett informellt ministermöte i Jön-
köping, och då hoppas hon få rapporter om 
hur man har arbetat med strategin i varje 
land.

– Fokus ligger på barn och unga, och 
särskilt på hur de påverkas av marknads-
föring. Där har vi bra forskning till grund. 
Peter Anderson har visat att marknadsfö-
ring har betydelse för ungas alkoholkon-
sumtion.

ett formellt ministermöte hålls i november, 
och det är då hon vill ha tydliga slutsatser 
och uppdrag för det fortsatta arbetet.

Alkoholstrategin har kritiserats för att 
den blev väldigt urvattnad innan den väl 

antogs. Men Maria Larsson ser det som ett 
stort framsteg att den över huvud taget 
kom till stånd.

– De första förslagen är alltid mer kraft-
fulla. I slutändan måste det bli en kompro-
miss. Men nu har vi den här strategin som 
utgångspunkt, och i nästa dokument kan 
vi gå vidare och ta ytterligare steg.

Den 21-22 september hålls en expertkonferens 
om alkohol i Stockholm. Där deltar några 
ministrar och ett stort antal experter från 
hela Europa. Ett tema för konferensen att 
skydda barn och unga.

– Jag vill lyfta fram barn som växer upp i 
familjer med riskbruk och missbruk. Bara 
i Sverige är det 385 000 enligt Folkhälso-
institutet. I Europa dricker 58 miljoner så 
mycket att de riskerar sin hälsa. Det är ett 
jätteproblem! Hur många barn som drab-
bas av det vet vi inte, bara att de är många.

Ett annat tema på konferensen är äldre 
och alkohol.

– Det är ett nytt tema som vi för in, hur 

regeringen tänker lyfta alkoholfrå-
gan under det svenska ordföran-
deskapet i eu. folkhälsominister 
maria larsson vill få eu att behandla 
alkohol som en folkhälsofråga. 

Vill få EU att se alkohol 
som en folkhälsofråga

»Fokus ligger på barn och 
unga. Särskilt hur de påver-
kas av marknadsföring. «

maria larsson, folkhälsominister
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folkhälsominister maria larsson och politiskt sakunnige ulrik lindgren svarar på accents frå-
gor kring alkohol och de svenska ordförandeskapet i eu.                                    foto: pierre andersson

eu-meDlemskapet sverige har 
både påverkat och påverkats av 
medlemskapet i eu. det visade fors-
karen Jenny Cisneros örnberg vid 
sorad i en avhandling tidigare i år. 
viljan och möjligheterna att bedriva 

en restriktiv alkoholpolitik i sverige 
har blivit mindre i takt med anpass-
ningen till den inre marknaden.

orDföranDeskapet samtidigt 
har sverige arbetat aktivt för att 

påverka eus alkoholpolitik. under 
det svenska ordförandeskapet 2001 
var alkohol en prioriterad folkhälso-
fråga, och det var då som beslutet 
togs om en eu-gemensam alkohol-
strategi, som senare antogs.

sverige har möjlighet att påverka unDer orDföranDeskapet

sverige är 
ordörande-
land i eu 
från och  
med 1 juli 
i år. 



alkoholkonsumtion påverkar äldres hälsa. 
Idag har unga etablerat helt andra alkohol-
vanor än tidigare generationer, och tjejer 
dricker lika mycket som killar. Vi vill titta 
på hur hälsan påverkas i det långa perspek-
tivet och sprida kunskap om det – och om 
vilka åtgärder man kan vidta på hemma-
plan.

I anslutning till den här EU-konferensen 
hålls en global alkoholkonferens – värl-
dens första enligt Maria Larsson – som Sve-
rige arrangerar i samarbete med Världs-
hälsoorganisationen WHO. Målet är att få 
tillstånd en global alkoholstrategi.

– Där ska vi bland annat ta upp hur den 
aggressiva marknadsföringen i många fat-
tiga länder påverkar barn och kvinnor i en 
utsatt situation.

regeringen har i olika sammanhang sagt att 
den driver frågan om sänkta införselkvoter 
för alkohol. Vad betyder det i praktiken?

– Det gäller att skapa förståelse hos 
övriga länder för att det är ett problem, 
säger Maria Larsson. Det har inte funnits 
tidigare. Vi vill samla dem som är intres-
serade för att bygga allianser, och det tar 
lite tid. Men vi ska aktualisera frågan vid 
expertkonferensen.

– Gränshandel är ett problem. Där har 
kommissionen tagit fram en rapport som 
blir en bra utgångspunkt för att diskutera 
både kvoter och skatter.

Både hon och finansminister Borg har 
mött större förståelse för behovet att höja 
minimiskatterna.

– Insikten ökar om sambanden mellan 
pris och konsumtion, och mellan tillgäng-
lighet och konsumtion. Det är en glädjan-
de utveckling. Så nu gäller det att gå vidare 
med införselkvoterna.

Hur kommer det svenska ordförande-
skapet att märkas? Kommer Europa att 
vara nyktrare vid nyår? Maria Larsson 
skrattar åt frågan.

– Det hinner inte hända så mycket på sex 
månader, säger hon.  Det viktiga är att få 
upp frågorna på agendan och få igång en 
utveckling.

– Men det kommer att märkas i råds-
slutsatser om att det preventiva arbetet 
ska leva vidare i varje medlemsland. Vi ska 
också ta upp det med de kommande ordfö-
randeländerna Spanien och Belgien. 

eva åhlström

intervju folkhälsominister maria larss  on inför det svenska ordförandeskapet i eu

sommar 2009 accent 9

Desperat situation för 
flyktingar i Sri Lanka

100 000 tros ha 
dött i kriget
tamiler omkring 15 pro-
cent av befolkningen i sri 
lanka är tamiler. redan 
kort efter självständighe-
ten 1948 uppstod de första 

spänningarna mellan 
majoritetsbefolkningen 
och tamilerna. 

efter regelrätt förföl-
jelse av tamiler i början av 
sjuttiotalet bildades ltte 
(tamilska eelams befriel-
setigrar). 

1983 utbröt inbördes-
kriget. 

runt 100 000 människor 
beräknas ha omkommit 
i kriget, enligt fn. Båda 
sidor anklagas för att ha 
orsakat dödsoffer bland 
civila.

»Insikten ökar om samban-
den mellan pris och konsum-
tion, och mellan tillgänglig-
het och konsumtion. Det är en 
glädjande utveckling. «

maria larsson, folkhälsominister

slutet på den 25-åriga konflikten 
i sri lanka blev blodig. norska 
forut och iogt-nto-rörelsen 
hjälper nu utsatta flyktingar.

n sri lanka Den tamilska gerillan 
har gett upp efter tjugosex år av stri-
der. Slutstriden blev blodig. Tusentals 
civila har dödats och mångdubbelt fler 
drivits på flykt. Organisationen Forut, 
som samarbetat med IOGT-NTO sedan 
sjuttiotalet, arbetar just nu hårt i flyk-
tinglägren i norra Sri Lanka.

Situationen för flyktingarna beskrivs 
som desperat. Även för de som lyckats 
undkomma själva stridszonen saknas 
ofta de mest basala sakerna. I flykting-
lägren i Vavuniya finns nu någonstans 
mellan 140 000 och 160 000 männis-
kor. I Jaffna finns ytterligare omkring  
13 000 flyktingar.

Det är trångt, ont om vatten, mat, klä-
der och kokkärl. Många av flyktingarna 
som kommer till lägret är skadade.

– Flyktingarna är i mycket dåligt 
skick, säger Ranveig Tveitnes, regional 
representant för Forut Sri Lanka, till 
IOGT-NTOs Internationella Institut. 
De är undernärda, många är sjuka och 
mentalt och fysiskt utslitna efter ett år 
på flykt. Under det året har de flyttat 
många, många gånger, de har genom-
levt två stora översvämningar, och de 
har blivit beskjutna och bombade från 
alla håll. Många har förlorat familje-
medlemmar och många har sina barn 
som tvångsrekryterade soldater i LTTE, 
de tamilska tigrarna.

forut arbetar meD en rad olika saker. Man 
hjälper till med tält, dricksvatten och 
hygienartiklar. Dessutom delar man ut 
mat till de mest behövande. 

– Och så ordnar vi aktiviteter för 
barn i lägren. Detta är viktigt både för 
att de skall ha något att göra men ock-
så för att de behöver få bearbeta sina 
traumatiska upplevelser. Det görs med 
väldigt enkla medel genom att de får 

hjälp att rita och berätta om vad de har 
varit med om.

iogt-nto har seDan 1970-talet varit invol-
verat i biståndsarbete i Sri Lanka och 
rörelsens Internationella Institut har 
startat en akutinsamling för att stödja 
det arbete Forut gör i flyktinglägren. 
Hittills har man samlat in omkring  
90 000 kronor. 

– Det är allt från enskilda bidragsgi-
vare till Västernorrlands distrikt som 
bestämde sig för att skänka 30 000 kro-
nor, berättar Rosmarie Strasky, ekono-
michef på Internationella Institutet. Vi 
har också skickat över 200 000 kronor 
som tidigare samlats in via Ceylonklub-
ben.

Dessutom skickar man nu också in 
en ansökan till Radiohjälpen om kata-
strofstöd på 2,5 miljoner. Besked vän-
tas inom kort.

pierre anDersson

bakgrunD

närmare 180 000 flyktingar beräknas 
nu finnas i sri lanka. hjälpbehovet är 
stort."flyktingarna är i mycket dåligt 
skick", säger ranveig tveitnes, regional 
representant för forut sri lanka,                                

foto: privat



n SJÖFYLLERI Lagstiftningen om sjöfylleri 
har stötts och blötts genom åren. Förslag 
har kommit och gått. Det senaste från 2006 
som bland annat innehåller en fast gräns på 
0,2 promille, möttes positivt av ett flertal 
remissinstanser. Men efter regeringsskif-
tet sköts frågan på framtiden. Om denna 
långbänk berättade Accent i somras.

När ett lagförslag om båtkörkort skicka-
des ut på remiss i somras, gick förslaget om 
sjöfylleri också ut igen. Syftet med den för-
nyade remissrundan var att få synpunkter 
på vilka undantag som ska gälla. Förslagen 
ser nämligen olika ut för båtkörkortet res-
pektive de nya förslagen om onykterhet i 
sjölagen. En tanke är att det skulle under-
lätta jobbet för polis och kustbevakning att 
ha samma gränser för ett straffansvar.

Enligt förslaget om båtkörkort går grän-
sen vid båtar som är tio meter eller kortare 
eller som kan köras i maximalt 15 knop. 
För sjölagen är förslaget båtar som är kor-
tare än sju meter och inte kan köras for-
tare än sju knop. Det finns ett mycket stort 
antal fritidsbåtar som är mellan sju och tio 
meter långa. Därför har valet av gräns stor 
betydelse för hur många båtar som kom-
mer att undantas från reglerna.

REmISSInStanSERna hadE att ta ställning till 
om undantagen för behörighetsbevis även 
var lämpliga som undantag i sjölagen. 
Justitiedepartements sammanfattning av 
svaren visar att det väger ganska jämnt 
mellan dem som tycker att samma gräns 
är olämplig respektive lämplig. IOGT-NTO 
anser att det inte är lämpligt med samma 
gräns. Förbundet är även tveksamt till en 
gräns på sju meter och sju knop. Man anser 
att fartyg som är kortare och går långsam-
mare inte är ofarliga när de framförs av 
påverkade förare. Den kraft som bildas vid 
kollisioner är tillräcklig för att åstadkom-
ma stora skador, menar förbundet.

Svenska Kryssarklubben tycker inte 
att mindre båtar ska undantas alls, att en 
sådan regel skulle sända signaler att det 
inte är så noga med att vara nykter i en 
liten båt. På tingsrätten i Göteborg tycker 
man att sjöfylleri är allvarligare än att köra 
utan båtkörkort och tycker därför att grän-

serna för sjöfylleri ska vara snävare.
Brottförebyggande rådet förordar sam-

ma gränser, liksom Länsrätten i Örebro 
län som tycker att båtkörkortets regler ska 
gälla. Sjöfartsverket anser att båtlängden 
bör sättas till åtta-nio meter i stället för tio, 
medan Kustbevakningen vill att förslaget 
för sjölagen, sju meter och sju knop gäller 
för båda lagarna.

Vad händer då i frågan? Mattias Larsson 
är handläggare på justitiedepartementet:

– Jag tror inte att man kan förvänta sig 
någon lagstiftning på området det när-
maste året. Men det kan ju ändras. Finns 
politisk vilja, finns ju också möjlighet att 
lägga förslag.

Sett till remissvaren säger han att politi-
kerna kan välja mellan något av förslagen 
eftersom det finns motiv för båda riktning-
arna.

– Men det är förstås upp till politikerna 
att avgöra, säger Mattias Larsson.

Ett SkäL tILL att ett avgörande dröjer är att 
partierna i alliansregeringen inte är över-
ens. Moderaterna är inte alls intresserade 
av att driva frågan.

 – Vi tycker att den rådande lagstiftning-
en är bra. Men eftersom vi har en reger-
ing med fyra partier är det inte uteslutet 
att det kommer ett förslag till förändring. 
Men vi motsätter oss en så låg gräns som 

accent

En skärpning av lagen om sjöfylleri 
befinner sig fortfarande i långbänk. 
Politikerna försöker nu samköra 
förslaget med ett nytt behörighets-
bevis för fritidsbåtar.

Skärp promillegräns dröjer
Aktuellt

»Man ska inte vara full på sjön när man kör stor båt. Jag 
beklagar att Beatrice Ask inte satt upp det här på listan. «

  Johan PEhRSon, FoLkPaRtIEtS taLESman I RättSFRågoR.
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0,2 promille, säger moderaternas rättspo-
litiske talesman Anti Avsan.

Han tycker att det vid en ändring av 
sjölagen vore underligt om det blev skilda 
undantagsregler för behörighetsbeviset 
respektive för sjöfylleri.

– Det skulle göra det svårarbetat för 
poliser och andra och minska trovärdig-
heten för efterlevnad av lagstiftningen.

Folkpartiet vill ha en skärpning och att 
alliansen lägger fram förslaget i utred-
ningen.

– Man ska inte vara full på sjön när man 
kör stor båt. Jag beklagar att Beatrice Ask 
inte satt upp det här på listan, säger parti-
ets talesman i rättsfrågor, Johan Pehrson.

Folkpartiet anser att det är viktigt med 
en tydlig promillegräns.

– Åtminstone på 0,5 promille, men vi är 
inte främmande för 0,2. Vi har svårt att se 
att man ska få vara berusad i sjötrafiken.                                              

LaRS SooLd

promillegräns på sjön

Skärp promillegräns dröjer
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Carlsberg 
erkänner fel  
i södra Afrika 
carlsberg stoppar marknads-
föring i malawi i södra afrika 
efter kritik mot aggressiv 
reklam riktad till unga.

n REkLam Öljät-
ten Carlsberg bry-
ter mot egna reg-
ler med aggressiv 
reklam mot unga 
i Malawi i södra 
Afrika. Det avslöjar 
Sveriges Radios pro-

gram Kaliber. Carlsberg backar nu 
och stoppar vissa marknadsförings-
aktiviteter.

När internationella alkoholfö-
retag marknadsför sin produkter 
i länder som saknar skyddslagar 
och etablerad alkoholpolitik är ofta 
unga fokus för reklam.

I Malawi dominerar danska Carls-
berg, som även är största bryggeriet 
i Sverige. Öl säljs dygnet runt på 
gator och torg och ålderskontroll 
sköts inte.

En kommersiell radiostation i 
Malawi sänder varje fredagskväll 
radioprogrammet Carlsberg, Tur-
ning on the music, med partymu-
sik och ungdomar som ringer. 
Programledaren säljer med stor 
frenesi in Carlsbergs ölsorter med 
stor frenesi och uppmanar de unga 
att dricka.

dEt bRYtER mot bRYggERIJättEnS egen 
uppförandekod om att undvika 
reklam i medier som når minder-
åriga. Och att inte heller fokusera 
på alkoholstyrka eller uppmuntra 
till oansvarigt drickande.

När Carlsbergs alkoholstarka Ele-
fantöl lanserades i helsidesannon-
ser i Malawi påstods konsumenten 
bli full av karaktär och ett billigare 
öl som bolaget tog fram gavs ett 
namn som på lokalspråket betyder 
”Drick till gryningen”.

Carlsberg skrev i ett pressmed-
delande i mitten av maj: ”Carls-
berg Malawi har i vissa marknads-
föringsinsatser gjort avsteg från 
koncernpolicyn, vilket är mycket 
beklagligt. Samtliga marknadsfö-
ringsaktiviteter i Malawi ses nu 
över för att säkra att de i framtiden 
följer policyn. Ett antal marknads-
föringsaktiviteter har dessutom 
stoppats direkt.”

dRugnEwS/SvEn LILJESSon
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Förslag till ändring av sjölagen 
(1994:1009, 20 kap. § 4 & 5)

n  4§ nuvaRandE LYdELSE: Den som 
framför ett fartyg eller i övrigt på fartyg 
fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för 
säkerheten till sjöss och då är så påverkad 
av alkoholhaltiga drycker eller något annat 
medel, att det kan antas, att han inte på ett 
betryggande sätt kan utföra vad som därvid 
åligger honom, döms för sjöfylleri till böter 
eller fängelse i högst sex månader.

FÖRESLagEn LYdELSE: Den som framför ett 
fartyg eller i övrigt på fartyg fullgör en upp-
gift av väsentlig betydelse för säkerheten 
till sjöss efter att ha förtärt alkoholhaltiga 
drycker i så stor mängd att alkoholkoncen-
trationen under eller efter färden uppgår 
till minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 mil-
ligram per liter i utandningsluften döms för 
sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

för sjöfylleri enligt första stycket döms 
också den som framför ett fartyg eller i 
övrigt på fartyg fullgör en uppgift av väsent-
lig betydelse för säkerheten till sjöss och 
då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker 
eller något annat medel, att det kan antas 
att han eller hon inte kan utföra vad som 
åligger honom på ett betryggande sätt.

första stycket gäller inte på maskindrivet 
fartyg vars längd understiger sju meter och 
vars maximifart ej överstiger sju knop eller 
på segelfartyg vars längd understiger sju 
meter eller fartyg under rodd.

n 5§ nuvaRandE LYdELSE: är ett brott som 
avses i 4§ att anse som grovt, skall dömas 
för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. 
Vid bedömande av om brottet är grovt skall 
särskilt beaktas om:

- gärningsmannen har haft en alkohol-
koncentration som uppgått till minst 1,0 
promille i blodet eller 0,5 milligram i utand-
ningsluften,

- gärningsmannen annars har varit avse-
värt påverkad av alkohol eller något annat 
medel,

- den uppgift som gärningsmannen haft 
att fullgöra varit särskilt krävande med 
hänsyn till fartygets egenskaper eller andra 
omständigheter, eller

- framförandet av fartyget har inneburit 
en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. 

nYa FÖRSLagEt ändRaR dEt FÖRSta 
StYckEt tILL: är ett brott som avses i 4§ 
första eller andra stycket att anse som grovt 
skall dömas för grovt sjöfylleri till fängelse i 
högst två år. Vid bedömande av om brottet 
är grovt skall särskilt beaktas om:

     SJÖLagEn



Var tredje krog sålde 
till minderåriga
ALKOHOL Var tredje testad 
krog i Södermanland säljer 
alkohol till ungdomar under 
18 år. Detta enligt en under-
sökning som IOGT-NTO Söder-
manland har genomfört.

Under testerna har man låtit 
ungdomar under 18 år försöka 
köpa alkohol på restauranger 
i Eskilstuna, Katrineholm och 
Nyköping. Totalt har man 
testat 24 krogar, av dessa sålde 
sju till minderåriga.

– Vi ser att det alkoholrela-
terade våldet ökar och vi vill 
inte att de ställen som säljer 
alkohol ska vara en bidragan-
de orsak till att ungdomar får 
tag på alkohol, säger Maj-Lis 
Lööv, ordförande i IOGT-NTO 
Södermanland i ett pressmed-
delande. 

PA

Alkoholstatistiken 
håller måttet
ALKOHOL Alkoholindustrin 
kritiserar ofta den statistik 
över svenskarnas alkoholva-
nor som Sorad sammanställer 
varje månad. Främst har man 
ifrågasatt om resandeinförseln 
verkligen sjunker. En obero-
ende granskning av interna-
tionella experter visar nu att 
statistiken håller måttet.

Man kom bland annat fram 
till att kritikerna lutar sig på 
delvis bristfälligt underlag 
(exempelvis statistik som 
bara gäller ett urval populära 
märken) och att den statistik 
som finns över svenskarnas 
resvanor stöder de siffror som 
Sorad kommer fram till.

– Slutsatsen är att under-
sökningarna är trovärdiga och 
bättre än andra tillgängliga 
alternativ för att beräkna alko-
holkonsumtionen, säger Sven 

Andréasson, avdelningschef 
vid Statens folkhälsoinstitut. 

PA

Alkoholmissbruk 
ökar depressionsrisk
ALKOHOL Att det finns en 
koppling mellan alkohol och 
depression är ingen nyhet. 
Men vilket kommer först ? 

Ny forskning visar att det 
främst är alkoholen som 
ger depressionen och inte 
tvärtom.

Det är forskare från Nya 
Zeeland som kommit fram 
till en mycket tydlig koppling 
mellan alkoholmissbruk och 
efterföljande depression. 

Det motsatta sambandet 
– att depression leder till alko-

holmissbruk – var inte alls 
lika starkt.

Att alkoholmissbruk kan 
leda till både medicinska och 
sociala problem är troligen en 
faktor som också ökar risken 
för depression enligt forskar-
na, som samtidigt menar att 
ytterligare forskning för att 
förstå sambanden behövs.

PA
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reKLAm Ett vanligt argument i debatten om alkoholre-
klamen är att den inte ökar drickandet utan enbart syftar 
till att höja ett märkes marknadsandel. Ny forskning visar 
att reklamen ökar ungas drickande och bidrar till att fler 
börjar dricka.

Den nya studien har tittat på hur ungdomar påverkas 

av att utsättas för alkoholreklam. Man har gjort det 
genom att granska och sammanställa tretton tidigare 
studier på området. 

Tolv av de tretton studierna visar att alkoholreklam 
påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar 
som redan dricker att öka sin konsumtion. Studierna 

Alkoholreklam får unga att dricka mer

KriminALitet Sambandet mellan alkohol och våld 
gäller inte bara krogbråk och misshandel. En ny 
analys visar att mer än hälften av de livstidsdömda 
fångarna är beroende av alkohol.

Undersökningen är gjord av Ulrika Grann, forska-
re på Kriminalvården, för Sveriges Radios räkning. 
Hon har gått igenom samtliga livstidsdömda mellan 
1965 och 2007. Med några få undantag är de dömda 
för mord.

Genomgången visar att 52 procent av dem är 
alkoholister. 43 procent hade ett aktivt missbruk vid 
tidpunkten för brottet.

– Ja, det ser ut som det faktiskt är så, och om jag 
ser längre tillbaka i tiden, runt 1965-1970, då var det 

i stort sett bara kroniska alkoholister som dömdes 
till livstids fängelse, säger Ulrika Grann till Sveriges 
Radio.

Faktorer som psykisk sjukdom eller narkotika-
missbruk finns också med i bilden men är ovanligare 
enligt Ulrika Grann. 

Bara sju procent av de livstidsdömda har någon 
gång i livet fått en diagnos som psykiskt sjuk. 33 
procent är narkotikamissbrukare.

– Den vanliga befolkningen tror att de är psykiskt 
sjuka, att det är framförallt det som gör att de mör-
dar. Man har attityden att om man mördar någon, 
då måste man vara knäpp, säger Ulrika Grann.

Pierre AnderssOn

StArkt SAmbAnd mellAn 
Alkohol och grovA brott
Hälften av livstidsdömda är beroende av alkohol.                                                                       FoTo: ScaNpix



narkotikamässa  
i Örebro
nArKOtiKA I mitten av maj 
genomfördes mässan Sverige 
Mot Narkotika i Örebro. Mäs-
san har genomförts vartan-
nat år sedan 1993 och är en 
träffpunkt för alla som arbetar 
mot narkotika.

IOGT-NTO fanns på plats, 
bland annat för att informera 
om organisationens sociala 
arbete och behandlingshem-
met Dagöholm.

– Vi pratar till exempel 
om vårt kamratstöd, säger 
Olle Andersson, till vardags 
verksamhetskonsulent på 
IOGT-NTOs kansli. Det bygger 
mycket på aktiviteter och på 
att göra saker tillsammans i 
nykter och drogfri miljö. 

se fiLm På: accentmagasin.se

Alkohopolitiska 
program saknas
POLitiK IOGT-NTO släppte i 
början av maj rapporten ”Alko-
holpolitiska program i kom-
munerna 2009”(PDF). Samtliga 
Sveriges 290 kommuner har 
tillfrågats om de har något 
program och av de 249 som 
svarat har 84 procent svara ja.

Siffran är något lägre än 

förra året, men då också svar-
frekvensen var lägre kan läget 
anses vara oförändrat.

Minst sexton procent av 
Sveriges kommuner saknar 
därmet ett alkoholpolitiskt 
program. Av de program som 
finns har många inte uppdate-
rats sedan nittiotalet. Närmare 
hälften av kommunerna upp-
ger att de är på gång med en 
uppdatering av det alkoholpo-
litiska programmet. 

PA

“trendigt att  
vara nykter”
nYKterHet Svenska tonåring-
ar dricker mindre idag än för 
några år sedan. Folkhälsoinsti-
tutet menar att en förändrad 
attityd hos föräldrarna ligger 
bakom. Betydligt färre låter 
ungdomarna smaka alkohol 
hemma och andelen som 
köper ut vin till sina döttrar i 
nian har minskat från 25 till 
10 procent. 

Dessutom tycker fler att det 
är trendigt att vara nykter.

En av orsakerna är Ton-
årsparlören som skickas ut 
till 100 000 föräldrar, menar 
Folkhälsoinstituet som ligger 
bakom skriften. Sedan första 
upplagan av Tonårsparlören 

kom ut för sju år sedan har 
attityderna hos föräldrarna 
förändrats

– Med stabil vetenskaplig 
forskning, uttryckt på ett sätt 
som både vuxna och tonår-
ingar lätt förstår och tar till 
sig, vill vi bidra till den viktiga 
dialogen mellan föräldrar och 
barn om alkohol, säger Sven 
Andréasson, chef för avdel-
ningen för drogprevention vid 
Statens Folkhälsoinstitut.

nyktra partyglas till 
eU-kandidater
eU Med anledning av Euro-
padagen och det kommande 
valet till Europaparlamentet 
har IOGT-NTO, UNF och NBV 
tillsammans tagit fram ett 
antal partyglas som man nu 
ger bort till de svenska topp-
kandidaterna.

– På glaset står vårt budskap 
”Alkohol är ingen vanlig vara”, 
IOGT-NTOs förbundsordföran-
de säger Sven-Olov Carlsson.

Tillsammans med glaset får 
de svenska kandidaterna ett 
brev med en uppmaning om 
att inte dricka alkohol inom 
ramen för sitt uppdrag om de 
blir invalda.

PA

drugnews firar  
10 år och utökar
mediA Drugnews firar tioårsju-
bileum. Samtidigt passar man 
på att ta in en tredje finansiär 
och samarbetspartner i A Non 
Smoking Generation.

Drugnews är en nyhetsbyrå 
bevakar främst alkohol- och 
narkotikaområdet. Samarbets-
partners och finansiärer har 
varit IOGT-NTO och RNS, Riks-
förbundet Narkotikafritt Sam-
hälle.Samarbetet med A Non 
Smoking Generation i betyder 
det att Drugnews kommer att 
bevaka hela ANT-området.

– Vi har hängt med ganska 
bra hittills i vår bevakning 
om tobaksfrågorna, men nu 
får vi utökade möjligheter att 
bredda och fördjupa den också 
på detta område, sade Sven 
Liljesson, chefredaktör.
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Lisen sylvan
Folkhälsoinstitutet berät-
tar om breddningen av 
narkotikamässan.

mässan sverige mot nar-
kotika ska göras om och 
bli en bredare mässa som 
tar upp också alkohol och 
tobak. Vad är bakgrunden 
till den förändringen?
– Vi från Folkhälsoinstitu-

tet har i uppdrag att hålla 
i frågor kring alkohol, 
narkotika, tobak och 
dopning. Tidigare hade ju 
alkoholkommittén sina 
arrangemang och Mobi-
lisering mot narkotika 
skötte den här mässan. Nu 
när vi har tagit över deras 
uppdrag känns det natur-
ligt att foga ihop dem. 

Dessutom fungerar ju 
evidensbaserade metoder 

ofta väldigt brett. Det som 
fungerar för att förebygga 
alkoholproblem fungerar 
också i många fall för 
tobak och narkotika.

det finns de som tror att 
narkotikafrågorna riskerar 
att försvinna med det nya 
upplägget. Hur ser du på 
det?
– Det blir en utmaning för 
oss att se till att ingen 

känner sig bortglömd. Vi 
tänker ordentligt på de 
här frågorna och vill gärna 
göra något till nästa år 
som känns lite nydanande.

Varför behöver vi den här 
typen av mässor?
– Det är otroligt viktigt att 
hålla sig uppdaterad och 
att man känner till vad 
forskningen har att erbju-
da. Ett av våra uppdrag är 

ju just att sprida kunskap 
om evidensbaserade 
metoder. Dessutom är det 
viktigt att de som arbetar 
inom det här fältet får 
tillfällen att bygga nätverk 
och få ny inspiration.

Pierre AnderssOn

Not. Nästa aNT-mässa kom-

mer att äga rum i slutet av 

oktober 2010 i Örebro.

t R e  F R ÅG O R

»Alkoholen är alldeles för närvarande i eUs institutio-
ner. vi vill att våra svenska parlamentariker ska välja 
att mingla nyktert med vårt partyglas i handen. «
rObert dAmberg, förbundsordförande för UNF som tillsammans med ioGT-NTo 
och NBV delat ut partyglas med nyktert budskap till blivande EU-parlamentariker.

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

Studien är gjord på uppdrag av EUs ”alcohol and 
Health Forum”, en grupp bestående av intressenter i 
alkoholfrågan – både från frivilligorganisationer och 
alkoholindustrin –som bildades i samband med att EU 
antog sin alkoholstrategi för ett par år sedan. 

PA

bjÖrn gUstAVssOn,  
KOmiKer OcH nYKterist
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ör ett år sedan var 25-åriga Växjötjejen Josefin Borén 
hemlös och arbetslös narkoman. Nu spelar hon fot-
boll i FC Vattentorget, jobbar i en simhall, har bostad 
och är drogfri. 

– Det här laget är det bästa som har hänt i Växjö 
kommun, det är ju hit jag söker mig nu. Principen 
är att man måste hålla sig nykter en hel helg för att 

kunna träna och medverka, vilket är en bra morot att hålla sig 
borta från droger

Fotbollslaget består av personer med samma bakgrund som 
hennes; kamratstödjare, hemlösa, nykterister, före detta miss-
brukare och missbrukare. Laget är öppet för alla som vill vara 
med, unga, gamla, män och kvinnor med eller utan fotbollser-
farenhet. Enda kravet är att man är nykter på träningar och 
matcher.

– Inte trodde jag att jag skulle börja spela fotboll. Men jag tycker 
verkligen att det är jättekul och trivs med gemenskapen, det har 
tillfört en helt ny dimension i mitt liv, säger hon medan hon snör 
på sig fotbollsskorna som laget köpt in så att alla ska få möjlighet 
att spela med ”rätt” skodon på fötterna.

Josefin tillägger med ett leende att under en period gick hon 
med fotbollsdojorna hela tiden.

– Jag kände att wow, vilka nya fina skor! Det är ju ingen själv-
klarhet när man är hemlös. Jag kände mig som en ny människa.

Vi befinner oss på fotbollsplanen invid Kungsmadsskolan i Växjö. 
Klockan är sex på kvällen och solen dröjer sig fortfarande kvar 
och värmer en smula. Timmarna innan har initiativtagarna till 
FC Vattentorget, Carl Wennerstrand, projektledare för Växjö 
spel och preventionsprogram, och Anders Karlman, distriktsord-
föranden i IOGT-NTO Kronoberg, varit i sin lokal inne i staden 
och förberett för matchen. De har brett mackor och packat ner 
frukt och juice, eftersom alla spelare efter matchen erbjuds en 
enkel måltid. Carl förklarar att en del kanske inte äter ordentligt 
under dagen. Då kan ett par smörgåsar och frukt ladda batterier-
na. Dessutom är det ett trevligt sätt att knyta ihop säcken efter 
matchen. För FC Vattentorget handlar inte att till varje pris vinna 
en match, utan om att känna kamratskap och gemenskap, om 
att hålla sig nykter och drogfri åtminstone i detta sammanhang 
och om att skapa uppmuntran till självhjälp för missbrukare och 
hemlösa. 

– Det handlar om att växa som människa och som fotbollspe-
lare, säger Carl.

En efter en dyker spelarna upp och snart har tio personer anlänt 
till träningen, män och några kvinnor.  De flesta går undan för att 
byta om. Laget bär overaller i svart med FC Vattentorgets logga 
tryckt på ryggen, något man är väldigt stolt över. Kvinnorna har 
en egen, lite mer slimmad, modell. Tanken på sikt är att skapa 
ett damlag, eftersom man är könsindelad när det är match och 
tjejerna behöver få chansen att komma fram mer.

Under matcherna bär laget matchställ som har skänkts av 
IOGT-NTO. ›

aV maria zaitzewsky  foto Hans runesson

alex Lehman och carl wennerstrand, initiativtagare till fc Vattentorget, snör på sig fotbollsskorna. bägge ser fram emot träningen.

fc Vattentorget från Växjö är 
fotbollslaget som består av 
hemlösa, missbrukare, kamrat-
stödjare och före detta missbru-
kare. kamratskap och drogfrihet 
går före vinst på fotbollsplanen.

Fotboll mot missbruk

F
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alex Lehman och carl wennerstrand, initiativtagare till fc Vattentorget, snör på sig fotbollsskorna. bägge ser fram emot träningen.

Fotboll mot missbruk



– Matchställen känns viktiga som en markering att det vi gör är 
på riktigt. Dessutom känns det som en revansch att kunna visa 
omvärlden att hemlösa och missbrukare inte nödvändigtvis är 
dåligt klädda. Ställen skapar en vi-känsla och en samhörighet, 
säger Carl.

Laget består i nuläget av cirka 25 personer, men alla dyker inte 
upp varje träning. I dag är det till exempel någon som uteblivit 
eftersom han är fyllesjuk. Då är det bättre att avstå och återkom-
ma när man är nykter och ”fit for fight”, menar Carl. 

Många av spelarna, som Alex Lehman, vittnar om att FC Vat-
tentorget betyder enormt mycket.

– Laget är som en familj för mig, förklarar han.
Sedan tre år är han drogfri. Han har bostad och börjar komma 

på fötter. Men det är inte lätt. Trettio år av missbruk sätter sina 
spår. Men entusiasmen är det inget fel på. Alex, som ursprungli-
gen kommer från Danmark, studsar fram på planen som de bollar 
som han snart ska sparka på. Eduardo Rossel, utvecklingskonsu-
lent på IOGT-NTO och lagets fystränare, dyker upp och får laget 
att fokusera. Alla samlas i en cirkel.

– Nu tränar vi på det som var våra svagheter förra gången, för-
svar och anfall. Ni vet att ni kör utifrån era egna förutsättningar. 
Och så får vi hoppas att vi kan samla ihop ett gäng till nästa tors-
dag när det är match, hojtar Eduardo.

Han läser därefter kamratlagen, de gemensamma reglerna som 
är: drogfria träningar och matcher, respekt för tider, domare och 
domslut, trevlig och positiv inställning till varandra och motstån-
dare, stöttning av varandra vid träning och match, ingen får krän-
ka, nedvärdera eller använda sig att fult spel eller våld.

Träningen drar igång med löpning. De flesta tar några varv inn-
an det för dags för första drickpausen. Josefine flåsar och svettas, 
men ser glad ut.

– Första gången jag var med på en träning kollapsade jag efter ett 

halvt varv. Nu springer jag lätt tre. Konditionen har ökat och på 
det hela taget så har jag blivit sundare, säger hon och får medhåll 
av Carl.

– Jo, fotbollen skapar ringar på vattnet. I och med träningen 
ökar konditionen och självkänslan och viljan att sköta om sin 
kropp. Många kommer dessutom till lokalen och hjälper till att 
bre smörgåsar eller bara hänger där en stund för att prata av sig 
i en drogfri miljö.

Några problem?
– Nej, i stort sett inte. Visst har det förekommit att någon kom-

mit påverkad till samlingar, men aldrig till träningen. De allra 
flesta respekterar våra gemensamma regler.

fc Vattentorget Låter som en riktig solskenshistoria. Och är det ock-
så. Det hela började som ett löst samtal för ungefär ett år sedan 
mellan Carl och Anders – som bägge tänkte att detta var nog 
en alldeles för galen idé. Att det blev just fotboll och inte någon 
annan bollsport är mest ett resultat av Carls stora fotbollsengage-
mang och det faktum att fotboll är en sport de flesta har någon 
sorts relation till. Många har spelat som unga och gillar att titta på 
fotboll.  I november förra året hade man sitt första uppsamlings-
möte och 24 personer kom.

– Då kände vi att ja, vi kan köra! säger Carl, och drog igång det 
första träningstillfället i början av december. Laget är numera med 
i Korpen, i den näst lägsta divisionen, och spelar match varannan 
vecka mot ett annat korplag. Hittills har det inte gått så bra.

– Nej, förra veckan spelade vi mot ett lag med 16-åringar och de 
spöade oss rejält. Men det spelar ingen roll! Det är inte att vinna 
som är det viktigaste utan att vi har roligt tillsammans. Nästa 
gång spelar vi mot ett lag som kanske inte är så bra, möjligen 
har vi vinstchanser då. För visst vill vi vinna, men det är inte det 
huvudsakliga målet med den här verksamheten.

accentREPORTAGE
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›

Delar av laget är samlade denna svala försommarkväll. Längst till vänster eduardo rossel, utvecklingskonsulent och fystränare. tjejen i rött är 
Josefin borén. Längst till höger står carl wennerstrand med alex Lehman och i mitten längst ner syns distriktsordföranden anders karlman.



»Visst har det före-
kommit att någon 
kommit påverkad till 
samlingar, men aldrig 
till träningen. «

fula finter är förbjudna. Här står spelglädjen i centrum.

sommar 2009 accent 17

Att driva ett fotbollslag kostar naturligtvis pengar och FC Vat-
tentorget sponsras av många lokala företag. Hovsbageri bidrar 
med mackor, Stadium fixade ett bra pris på skor till hela laget, 
Svenska Kyrkan har skänkt pengar och fem riktigt bra fotbol-
lar. Och för en tid sedan klev en företagare in på kontoret och 
erbjöd sig att sponsra hela lagets årskostnad på 16 000 kronor. 
Denne företagare har dessutom hjälpt laget att komma i kontakt 
med andra företag som i sin tur har bidragit med sponsorpengar. 
Alla bidrag är välkomna, för skor slits efter endast en säsong och 
behöver köpas nya varje år, liksom bollar och kläder.

Carl berättar att laget tog form genom mun till munmetoden 
och genom kontakter med socialtjänst och kommun.

Sponsringen gick till så att Carl skickade ut ett sponsorbrev 
till lokala företagare och han gjorde också personliga besök, vil-
ket gav resultat. En supporterförening ”FC Vattentorgets Vänner” 
är också bildad, där företag och privatpersoner kan stötta laget 
ekonomiskt.

på frågan VaD som är hemligheten bakom den framgångsrika för-
eningen svarar Anders eldsjälar. Människor som brinner för den 
här verksamheten och som gärna ser att den utvecklas ytterli-
gare. Idéer råder det ingen brist på. Bland annat samarbetar man 
med scoutförbundet och erbjuder ett smörgåsbord av aktiviteter 
för den som är hugad. Det handlar om matlagningscirklar, grill-
träffar, biobesök, hajker och kanotturer. Sysslolös behöver ingen 
vara särskilt länge.

Träningen börjar ta på krafterna och det blåser snålkallt. Spe-
larna är svettiga men nöjda efter dagens träning. Några tar en 
macka och lite juice i förbifarten, men just i dag väljer de flesta 
att sticka hem snabbt. Carl passar dock på att slänga med spe-
larna ett sista ord.

– Då ses vi på torsdag då! Då ska vi ta dom!  n

carl wennerstrands och mamman barba-
ras dotter simone är lagets maskot.

fakta

Carl Wennerstrand, projektledare 

Växjö spel preVentionsprogram, 

ger tips om hur man drar igång en Verksamhet:

1. Våga tro att en galen idé kan bli en väldigt rolig 
verksamhet!

2. inspireras av andra! utan exempelvis gif centro 
hade vi haft mycket svårare att komma igång.

3. prata med många innan ni kör igång; kamratstöd-
jare, socialförvaltningen, kyrkan och andra viktiga 
aktörer.

4. Ha alltid en avslappnad och positiv attityd. pro-
blem uppstår, då är det bra att ha föreberett smilban-
den för att hantera detta.

5. Var minst två huvudansvariga vid starten, gärna 
med olika bakgrunder. ensam är inte stark.

medlemmar
n medlemmar i fc Vattentorget: 35
n medlemmar i kamratstödet: 60
n medlemmar i iogt-nto i kronobergs Län: 1300 

missbruk/hemlöshet i kronobergs län
n uppskattningsvis cirka 3000 personer i länet i åldrarna 
20-75 har diagnosen alkohol- och/eller narkotikamissbruk. 
antalet hemlösa är svårbedömt, men uppgår till ungefär 200 
individer. Växjö kommun har ett par härbärgen och ett akut-
boende med ett rum. Verksamheten för att hjälpa hemlösa 
har dragits ner över tid. det finns fyra platser för avgiftning. 
i länet arbetar man förebyggande mot droger genom att nå 
ut till skolor. man använder sig av ett program som syftar 
till att stärka ungdomars självkänsla och förmåga att stå 
emot grupptryck.

kronobergsmodellen
n  kronobergsmodellen är en annan verksamhet i länet som 
har slagit väl ut som nu sprider sig runt om i landet. model-
len utvecklades hos polisen i Växjö under 2005 och går ut på 
att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga 
ungdomar och kontaktar deras föräldrar. en annan åtgärd 
är att identifiera och ingripa mot kända langare. syftet är 
att göra det mindre lockande för ungdomar att dricka alko-
hol ute på staden. enligt Brå (Brottsförebyggande rådet) 
har kronobergsmodellen haft god effekt. Bland annat har de 
anmälda misshandelsbrotten i länet minskat markant.

5 tips

pep-talk inför träningen stärker gruppkänslan. edu-
ardo rossel coachar laget.
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tudelade känslor 
kring pappa ”slas”
Blåbärsmaskinen 
av nils claesson 
ruin förlag

BIoGraFI Pappaperioden inom 
svensk litteratur 
är alls inte över. 

Under de senas-
te åren har vi fått 
ta del av 60-talist-
ernas barndoms-
skildringar från 

ett svunnet folkhemssverige. 
Påfallande ofta med en kom-
plicerad fadersfigur i centrum.

Nils Claessons ”Blåbärsma-
skinen”, som handlar om för-
fattarens narcissistiske, alko-
holiserade och karismatiske 
far, har beröringspunkter med 
såväl Åsa Linderborgs ”Mig 
äger ingen” som Mian Loda-
lens ”Dårens dotter”, för att 
nämna ett par exempel. Tids-
andan är densamma och likaså 
missbrukarens tudelade per-
sona, på samma gång mani-
pulativ och tragiskt törstande 
efter uppmärksamhet.

Något som skiljer ut Claes-
sons bok är dock att föremålet 
för denna skildring inte är vil-
ken pappa som helst, utan för-
fattaren och konstnären Stig 
”Slas” Claesson. Nils Claesson 
har sedan barnsben fått höra 
att hans far var ett geni: ”Stig 
var ingen vanlig människa 
och skulle heller inte behand-
las som en sådan.” Ifall Stig 
ville att man skulle köpa ut öl 
eller komma och beundra ett 
nytt verk så var det bara att 
ställa upp. Så tyckte folk, och 
mot denna uppfattning har 
författaren fått stångas livet 
igenom. 

”Jag vill skriva denna text 
utan ilska”, säger han. Och 
visst lyckas det. Detta är ingen 
bitter uppgörelse, utan en 
vemodig berättelse om en upp-

växt i skuggan av ett stort ego. 
Kluvenheten i författarens 

känslor inför sin fars minne 
tydliggörs med stor noggrann-
het. Det han vill poängtera 
upprepas med olika formu-
leringar ett par tre gånger 
efter varandra. Meningarna 

är fåordiga och följs alltid 
av ny rad, som i en dikt. Det 
är ett anspråksfullt stildrag 
som får mig att undra över 
vad som egentligen ryms 
bakom det korthuggna: Ett 
osäkert minne?  Nils Claessons 
beskrivningar av uppväxten 

på 70-talets Södermalm har 
ett nostalgiskt skimmer som 
ibland står i ljuset för vad som 
faktiskt hände. Historierna 
om den åldrande Slas, gub-
ben i skogen, är tydligare och 
berör så mycket mer. 

raGnI svensson

ses i baren 
teater av och med vibeke nielsen

teater  ”Ses i baren!” heter en föreställning som 
producerats av KSAN (Kvinnoorganisationernas Sam-
arbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) som just nu 

spelas på olika håll i landet. Pjäsen är enmansshow av 
och med Vibeke Nielsen, skådespelerska och drama-
tiker, som på olika sätt spegla alkoholens inverkan på 
individen, arbetslivet och hälsan. 

Hon har egen erfarenhet av alkoholmissbruk. Men i 
pjäsen spelar hon inte sig själv, utan den erfarna bar-

sommaren med Göran 
svensk komedi av och med Peter magnusson.  
med bland andra alexandra rapaport, Dan ekborg 
och Peter Dalle

FILm Romantiska komedier är en genre som 
ofta balanserar på gränsen till det klichéartade. 
Förutsägbarheten ingår, liksom förvecklingarna, 
könsstereotyperna och det lyckliga slutet. Den här 
kärlekskomedin, som kretsar kring den något fum-
lige Göran, infriar allt det som en kärlekskomedi ska 
och tuffar lättsamt på mot det självklara slutet. Alla 
ingredienser finns där – från den klantige huvud-
personen som just dumpats av sin flickvän, till den 
gulliga tjejen som han först inte lägger märke till, 
den hysteriske chefen, den präktiga kompisen och 
hans ännu präktigare flickvän...

Ändå kan man inte låta bli att bli förtjust. Göran, 
spelad av Peter Magnusson är charmerande, liksom 
söta Grynet, flickan med tics som så småningom 
blir föremålet för hans kärlek. Här passerar en hel 
del lustiga karaktärer förbi och man kan inte låta bli 
att skratta åt den fisförnäme Dodde och hans flå-
diga villa på västkusten. Eller den maniska Linnéa, 
som Göran till en början faller som en fura för och 
för vars skull han drar iväg på midsommarfesten 
han egentligen tackat nej till. För att inte tala om 
Görans före detta flickvän, den snarstuckna Sofia, 
som aldrig missar ett tillfälle att gräla. 

Många skratt alltså, förvecklingar, missförstånd, 
klantigheter och inte minst – romantik i midsom-
marskrud. 

marIa ZaItZewsky

mÅNGA SKRATT I FÖRUTSÄGBAR KOmEDI
Peter Magnusson, tvåa från vänster, spelar Göran i den svenska komedin ”Sommaren med Göran”.

Tankeväckande om kvinnor och alkohol



Gardell gör upp med 
bilden av Jesus
om Jesus 
av Jonas Gardell 
norstedts

sakProsa I 
boken ”Om 
Jesus” utma-
nar Gardell, 
som tidigare 
skrivit boken 

Om Gud (2003), vår bild av 
Jesus och alla led i den berät-
telse som många av oss trodde 
att vi kände till: Jesus födelse, 
den sista måltiden, korsfästel-
sen, begravningen, uppstån-
delsen. Gardells ambition är 
att ställa våra föreställningars 
Jesus mot en historisk Jesus, 
och sakta byts den välkände 
milt leende mannen ut mot en 
kortväxt, tandlös och obildad. 
Vem är egentligen Jesus? 

Boken ”Om Jesus” är resul-
tatet av många års hårt arbete: 
Gardells egen resa på jakt efter 
Jesus. Subjektiviteten och 
författarens närvaro i texten 
är också bokens starkaste 
sida. Tonen är djupt personlig, 
utforskande och glödande. 

Trots att vissa av de historiska 
dokument Gardell granskar är 
nästan två tusen år gamla är 
texten förankrad i vår samtid. 
Gardell nämner tsunamin, 
mordet på Anna Lindh, andra 
världskriget och elfte septem-
ber-attacken. Han förankrar 
även texten i egna minnen, 
många av dem från den fri-
kyrkliga barndomen där Jesus 
ständigt var närvarande.    

FörFattaren kan sItt ämne 

mycket väl och han går grund-
ligt till väga i sitt sökande. 
Trots källrikedomen och 
en stor mängd fotnoter blir 
texten varken långtråkig eller 
torr. Språket rör sig lekande 
över sidorna och det är lätt 
att följa tankegångarna. Tack 
vare många korta och lätt-
tillgängliga kapitel kan boken 
dessutom läsas där man slår 
upp den, vilket är en fördel. 
Utan ett mycket stort intresse 
blir en läsning från pärm till 
pärm lite för mycket Jesus på 
en och samma gång, även om 
Gardell anstränger sig för att 
popularisera innehållet.   

Att ”Om Jesus” endast är 

en bok för troende stämmer 
däremot inte. Den fungerar 
som en introduktion till Jesus 
lika väl som ett ifrågasättande 
för någon som redan har en 
nära relation till honom. Om 
Jesus är också en historielek-
tion, och ett utmärkt exempel 
på hur kunskap formas av sitt 
omgivande samhälle. Boken 
riktar sig även till den som 
bättre vill förstå kristendo-
men. Hur har kvinnornas roll 
sett ut historiskt? Vad händer 
med alla icke-kristna när Guds 
rike uppstår? Kunde Jesus 
utföra mirakel? 

”om Jesus” är, trots sitt kristna 
innehåll, inte predikande. 
Ambitionen med boken var 
till en början att ge en objektiv 
bild av den historiske Jesus, 
men projektet visade sig omöj-
ligt. Författaren betonar att 
alla som någonsin har skrivit 
om Jesus har haft en agenda, 
så också han själv. Gardell ger 
därför läsaren den befriande 
uppmaningen att läsa intres-
serat, men akta sig för att tro 
på allt han säger! 

natHaLIe sImonsson
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1 FILm ”Allt för min sys-
ter” med bland andra 
Cameron Diaz. En av de 

svåraste frågorna en förälder 
kan ställas inför är hur långt 
man är beredd att gå för att 
rädda livet på sitt barn. Brian 
och Marge ställs inför den och 
låter sin yngsta dotter Anna 
vara donator åt sin dödssjuka 
storasyster Kate. Men en dag 
vill inte Anna vara med. Hon 
vill bestämma över sitt eget 
liv. Premiär i slutet av augusti.

2 Bok Michael Nyqvist, 
en av Sveriges mest 
kända och älskade 

skådespelare 
ha skrivit en 
självbiografi, 
”När barnet lagt 
sig” (Norstedts). 
Den handlar om 

sökandet efter en identitet och 
sina rötter. Som liten adopte-
rades Michael bort och hans 
biologiska far är från Italien.

3 utstäLLnInG Action-
parken för kreatörer 
på Röhsska museet 

i Göteborg i sommar. Här 
skapas ett allkonstverk som 
alla är välkomna att delta i. 
Sammanlagt 40 personer kan 
bygga samtidigt. Deltagarna 
står själva för material, design 
och genomförande. Tanken är 
att skapa ett visionärt all-
konstverk och kraftsamla inför 
Göteborgs 400-årsjubileum.

m i s s a  i n T e

chefen Carla Karlsson, som inlevelsefullt berättar om 
möten med människor i baren. Om unga flickor som råkar 
illa ut och om sin egen uppväxt med en mor som söp. 

”De kommer tidigt för att njuta av Lucky hour och 
After work, de unga, eleganta tjejerna som har baren 
som sitt vardagsrum. Tre kvällar i veckan, minst tre 
drinkar per kväll. Men de blir aldrig påverkade.

 –Nej, vi har koll, säger de. Sanningen är att toleransen 
har blivit hög.” 

Om dessa unga kvinnor som förnedrar sig i alkoholens 
namn berättar Carla, liksom den tragiska historien om 
Micka, hon som egentligen inte ville dricka, men som 
genom grupptryck ändå trillade dit. Pjäsen är tanke-
väckande och välspelad av en engagerad och skicklig 
Vibeke Nielsen. Föreställningen ackompanjeras av sug-
gestiv musik och det finns en möjlighet till diskussionen 
efteråt. Den vänder sig främst till unga vuxna.

marIa ZaItZewsky

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

Hur känns det att leda 
allsång på skansen för 
sjunde gången?
– Det känns ovanligt bra. 
Jag har ju gjort det här 
några gånger nu och 
börjar få rutin. Ju mer 
rutinerad man blir desto 
fler ingångar hittar man 
till programmet och det 
känns kul. 

vad kommer att hända i 
sommarens program?
– En stor sak är ju att vi 
firar 30-årsjubileum och 
det kommer att uppmärk-
sammas på olika sätt. Vi 
kommer överhuvudtaget 
att uppmärksamma 
jubilarer på olika sätt. 
Folk som vill fira någon 
eller något kan höra av 
sig till oss. Det blir kanske 
inga särskilda inslag, 
men däremot ett redskap 
under sommarens pro-
gram. 

vilka styrkor har du som 
programledare för all-
sången?
– Musiken helt klart. Jag 
har ju hållit på med musik 
hela mitt liv. I övrigt är 

det nog bättre att andra 
uttalar sig om mina 
styrkor. 

Blir det någon semester i 
sommar?
– Nej, ingen semester. 
Jag kommer, förutom 
Allsången, att turnera 
på visfestivaler med min 
musik. Jag kom ut med 
min första skiva för vuxna 
i våras ”Buckliga ord och 
knyckiga låtar”, visor som 
jag sjunger själv.

marIa ZaItZewsky

HaLLå däR   anDers LunDIn, aktueLL som aLLsånGsLeDare På skansen

anDers LunDIn

Ny säsong 
för allsång

Tankeväckande om kvinnor och alkohol »Nej, vi har koll, 
säger de. Sanningen 
är att toleransen har 
blivit hög. «
BarcHeFen carLa i  pjäsen ”Vi 
ses i baren”.
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när jag var ny i ”alkoholistbranschen” visste jag inte att 9 av 10 alkoholister har 
ett jobb att gå till. Det skriver Katerina Janouch. Hon menar att arbetsplatsen 
är ett utmärkt ställe att sätta en gräns mot en alkoholist. Dessvärre finns det 
på många arbetsplatser en osund alkoholkultur som blundar för problemen.

N
är jag var ny i ”alkoholistbran-
schen” trodde jag att de flesta 
alkoholister var arbetslösa 
smutsiga typer som sov på park-

bänkarna och hade förlorat hem, familj 
och varje gnutta av anständighet. Jag hade 
ingen aning om vad medberoende var för 
något och att en anhörig – eller en närstå-
ende – kunde bli sjuk av en missbrukares 
missbruk. Jag visste inte att 9 av 10 alko-
holister har ett jobb att gå till. Att de flesta 
alkoholisterna faktiskt återfinns ute på 
våra arbetsplatser! Än mindre förstod jag 
att även arbetskollegor kunde bli medbe-
roende. Att klimatet på jobbet kunde bli 
riktigt problematiskt av det där svårbe-
gripliga samspelet mellan personer med 
olika roller.

Det har hänt mycket sedan min tid som 
novis. Jag har hunnit med en hel del och 
jag har läst på om missbrukets och med-
beroendets mekanismer. Medberoendet är 
en gammal företeelse, något som troligen 
följt människan genom årtusendena. Med-
beroendet grundar sig i att vi faktiskt är 
snälla och omtänksamma, att vi försöker 
hjälpa varandra och stötta varandra. Att vi 
vill väl. Att vi är konflikträdda, fega och 
utan civilkurage? Tja, det är också en av 
medberoendets sidor. Men främst är det av 
omtanke som vi så ofta trampar snett. Som 
vi inte säger ifrån. Som vi låter dysfunktio-
ner fortgå. 

S
amtidigt är en arbetsplats en ut-
märkt miljö för att sätta en gräns 
mot en alkoholist. Där en tjatig 
hustru och gråtande barn lätt kan 

avfärdas, blir chefen i sin maktposition 
svår att sätta sig upp mot. Arbetskamrater 
som sätter ner foten, som vägrar att täcka 
upp – allt sådant behöver en alkoholist. För 
om ingen säger något, om alla bara jamsar 
med, då har han ingen anledning att ändra 
sina vanor. De medberoende kollegerna låt-
sas ju som ingenting och dessutom täcker 
de upp för honom – då är det väl bara att 
köra på som om inget hänt, en dag till, och 
en till, och en till…

Å andra sidan är arbetsplatser också 
många gånger ställen där alkoholen 
ses med blida ögon. Enligt Gunnar Wet-

terbergs bok ”Alkoholen, samhället och 
arbetslivet” (SNS 2009) uppgår de rent eko-
nomiska kostnaderna för alkoholens ska-
deverkningar i vårt land till mellan 1 och 
3 procent av BNP. Konsumtion av vin, sprit 
och öl har ökat med 20% sedan Sverige 
gick med i EU. I Stockholm finns de största 
konsumenterna, här dricks i genomsnitt 
två stora stark om dagen – varje dag året 
runt. Män dricker dubbelt så mycket som 
kvinnor. Vi har alla ett gemensamt ansvar 
för varandra – och för varandras drickan-
de. Men istället för att stötta vår medmän-
niska till att välja ett alkoholfritt alternativ, 
pressar vi ofta varandra till att dricka mer. 
Ta en drink till! Får det lov att vara mer 

vin? Vadå, ska du inte ha? Att 
bara säga att man inte vill ha 
duger inte. För kvinnor kan 
en graviditet vara giltigt skäl 
att säga nej till alkohol. Män 
kan skylla på bilkörning. Men 
gemensamt är att den som inte 
dricker lätt kan betraktas som 

”tråkig, torr och sipp”. Och vem 
vill vara sådan? Därför orkar 
en del inte tacka nej, och drick-
er kanske dessutom mer än de 
innerst inne vill.

A
rbetsplatsen är viktig. 
I många företag finns 
tyvärr en osund alko-
holkultur som bidrar 

till de anställdas supande. 
Spriten är självskriven på kick-
offer, på konferenser, på nät-

verksträffar, på ledningsgrupp-
smöten… Spriten används som 
belöning och som muta, som 
morot och som stämningshö-
jare. Trots att de flesta företag 
har en policy för bemötande av 

missbruk, finns också en dubbelmoral där 
man samtidigt generöst lottar ut vin till de 
anställda, där man bjuder på bag-in-box så 
fort tillfälle ges och där man låtsas som om 
eventuella problem är ett utslag av mora-
lism och missunsamhet.

Det finns inga enkla vägar till att städa 
upp i spritträsket. Alkoholen är legal och 
accepterad, fast förankrad i vår kultur. 
Men jag tycker att vi behöver få upp de här 
sakerna på bordet. Vi måste våga prata mer 
öppet om problematiken. Om de dubbla 
budskapen, om riskerna, om alla dem som 
mår dåligt i alkoholens kölvatten. Vad sägs 
om en alkoholfri firmafest nästa gång? Det 
måste inte vara en utopi. n

Ta bort dubbelmoralen
av Katerina JanoucH

ILLUSTRATION: RUz

»i många företag finns tyvärr en 
osund alkoholkultur som bidrar 
till de anställdas supande. «

   Jan-ewert strömbäck

   om KröniKören

ÅlDer: 45
FamilJ: Man och 5 barn i 
åldrarna 6–18.
Bor: I Stockholm
YrKe: Författare och 
journalist, har bl a skri-

vit romanen ”Anhörig”  
(Piratförlaget 2004) om 
hur det är att leva till-
sammans med en miss-
brukare. 

Föreläser om missbruk 

som familjesjukdom.
aKtuell med: Romanen 
”Sommarbarn” (Pirat-
förlaget) samt blogg på 
www.amelia.se/blogg/
katerina-janouch Katerina Janouch
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miljonlotter att vinna. Tre lotter vinner förstapristagaren, 
en lott vardera får de tio som därnäst har tur i dragningen. 
Skicka in lösningen till Accent, Box 128 25, 112 97 Stockholm, 
senast 25 juli 2009. Märk kuvertet Kryss 5/2009.
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viken, Mats Höök, Eskilstuna, Percy Berggren, Älvsbyn, Eli-
zabeth Lindgren, Lycksele, Solveig Jansson, Karlstad, Ingvar 
Berelöv, Smedjebacken, Harriet Sarwe, Laxå, Maj Lis Jansson, 
Sandarne, Ninni Martinsson, Södra Sandby, och Bo Åkman, 
Motala. Accent gratulerar!
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ur känns det att sluta efter 26 år i ledningen för 
landets största nykterhetsorganisation.

– det känns bra, säger sven-Olov Carlsson.
Han ser ut som om han menar det. ledig och avspänd, 

men medvetet elegant i ny randig kavaj och snygg vit 
skjorta för fotografens skull, lutar han sig tillbaka 
beredd att göra bokslut.

nedräkningen har börjat, när vi träffas några dagar 
före hans sista möte med förbundsstyrelsen, ett par 

månader före den sista kongress där han spelar en huvudroll. 
– det är ett rejält beting jag har gjort, konstaterar han. någon 

gång är det dags att lämna över, och nu känns det rätt. Jag kan 
kliva tillbaka med stolthet och gå vidare till nya uppdrag. upp-
brott ger nya möjligheter, och det är stimulerande.

sven-Olov har varit förbundsordförande i snart 14 år, sedan 
kongressen i Örnsköldsvik 1995. Innan dess vara han vice i 12 
år. nästan halva livet i ledningen för en av sveriges största folk-
rörelser.

– egentligen är det mer än halva livet, rättar han. Jag satt ju 
i unFs förbundsstyrelse i nio år också, varav fyra år som ordfö-
rande.

när jag ber honom fundera över vad de här åren har betytt för 
honom på gott och ont, kastar han sig snabbt in i en lång utlägg-
ning om allt det positiva som uppdragen fört med sig.

– det är en förmån, som är få förunnad, att få leda en folkrö-

relse som har verkat 130 år i sverige - och ett stort ansvar att leda 
den in i en ny tid. Mitt samhällsengagemang har berikats enormt. 
Jag har fått möjlighet att studera frågor och komma i kontakt 
med intressanta människor på alla nivåer som jag inte skulle ha 
gjort annars.

– Jag har insett att man kan göra skillnad, att man har möjlig-
het att påverka i stort och smått. det har varit meningsfullt och 
det har gett resultat.

Men enbart positivt har det förstås inte varit. att leda en stor 
organisation ger inte mycket utrymme för andra intressen, och 
han har sällan kunnat ta någon längre ledighet.

– att vara förbundsordförande har blivit ett sätt att leva sitt liv. 
Man är aldrig riktigt fri från uppgiften, måste alltid vara beredd 
på att något ska inträffa som kräver att man reagerar och tar ini-
tiativ. även på semestern måste man följa nyheterna, kolla mail 
och sms. 

– det är ett utsatt jobb, och man får kritik ibland. det ingår 
också.

Idag räknas sven-OlOv sOm en av landets ledande alkoholpolitiker. 
en makthavare inom sitt område, alltid med i debatten, påläst 
och försedd med tunga argument.  Men att han skulle hamna där 
var långtifrån givet. när han gick med i unF hemma i värmländ-
ska Persberg, var det knappast alkoholpolitiken som lockade.

– Jag kunde aldrig drömma om, när jag växte upp, att jag skulle 

Sven-Olov
Varje tid har sin ordförande, anser  
Sven-Olov Carlsson. I sitt eget bokslut 
över 26 år i ledningen för IOGT-NTO 
lyfter han fram det politiska arbetet 
på nya arenor och utvecklingsarbetet 
inom den egna organisationen.

»Nu känns det rätt att lämna över«

H

accentintervju sven-olov carlsson
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bli så engagerad i IOGt-ntO. det var tillfälligheter som ledde mig 
in i nykterhetsrörelsen.

Han berättar om konsulenten arne karlsson som ordnade en 
kurs i modern dans för ungdomarna i Persberg och fick dem att 
bilda en unF-förening. 

– det fanns ett jätteintresse för att lära sig dansa, och där gjor-
de nykterhetsrörelsen en enorm insats. De flesta av oss blev med-
lemmar direkt, och jag blev kassör. så småningom kom intresset 
för de andra frågorna.

de erfarenheterna har sven-Olov burit med sig, liksom överty-
gelsen att tillfälliga möten kan vara avgörande för människors 
framtid. 

– Om nykterhetsrörelsen finns på orten, ökar möjligheten att 
fånga intresset hos fler. Därför är det viktigt för organisationen 
att inte sluta sig. det har varit en bärande princip för mig att 
öppna upp organisationen och bejaka kontakter med andra.

sven-Olov utbildade sig till ekonom och arbetade 20 år i kom-
munal förvaltning. Han var kommundirektör i Flen, tills IOGt-
ntO-engagemanget blev ett heltidsuppdrag.

– Jag trivdes med kommunjobbet, men det här var ännu roliga-
re. som ordförande är man politiker och får leda organisationen. 
Som kommundirektör var jag tjänare åt politikerna. Här fick jag 
andra möjligheter.

Men 1995 var det inte självklart för honom att ta över efter kjell 
e Johanson. Han funderade länge på om han hade den glöd som 
krävdes för att vara ordförande. dittills hade han mest fungerat 
som administratör, medan kjell e var organisationens ansikte 
utåt, politiskt skicklig och allmänt respekterad. 

– Jag kom fram till att jag ville och såg fram emot att sitta 
kanske tre mandatperioder. I början var det jobbigt att inte läng-
re kunna luta mig mot kjell e – och också att bli jämförd med 
honom. Men det gällde att hitta min roll.  Jag såg stora behov av 
att placera IOGt-ntO på kartan och bilda nya allianser.

I samband med kOngressen kommer sven-Olov att få höra mycket 
om allt vad han har betytt för IOGt-ntO-rörelsen under de här 
åren. när han själv blir ombedd att sammanfatta organisatio-
nens utveckling under hans tid som ordförande, återkommer 
han ständigt till det utvecklings- och förnyelsearbete som han 
tog initiativet till 1997-98 och som fortfarande pågår i satsningen 
på regional och lokal utveckling.

– det fanns en jordmån i organisationen och en beredvillighet 
att tänka framtid. Man brukar säga att äldre människor är rädda 
för förändring, men våra äldre medlemmar ville ha förändring. 
de är angelägna om att rörelsen ska överleva, utvecklas och för-
nyas. 

– Vi fick en bred uppslutning kring förnyelsearbetet, och det 
har gett resultat.

till resultaten räknar han att IOGt-ntO har fått en tydligare 
roll i samhället och ökat politiskt inflytande, bland annat genom 
att vara med i en rad nationella och internationella nätverk. 

– I förhållande till uppdraget, att vara med och skapa ett bättre 

samhälle, har vi lyckats väl. det är förstås mycket kvar att göra, 
men riktningen är rätt. Det bekräftas också av att vi har fått fler 
medlemmar. Om man har ambitionen att ha en folklig förank-
ring, måste man ha många medlemmar. då blir man lyssnad 
till.

en fråga Om hans bästa minne från tiden som ordförande kräver 
inte mycket funderande.

– det är många! Men om jag ska lyfta fram ett blir det att IOGt-
ntO spelade en avgörande roll för att riksdagen inte fattade 
något beslut om sänkt alkoholskatt 2005. alla var inställda på att 
den skulle göra det. utredaren kent Härstedt hade föreslagit det, 
statsministern och chefen för systembolaget var inställda på det. 
Men vi lyckades tillsammans med andra goda krafter, framför allt 
inom vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna bearbe-
ta övriga partier så att regeringen inte la fram något förslag. 

– Jag är övertygad om att vår opinionsbildning bidrog i hög 
grad till att beslutet inte blev av. Vi mobiliserade nationellt, regio-
nalt och lokalt. Våra medlemmar delade ut flygblad, pratade med 
sina riksdagsledamöter och ordnade opinionsmöten. Idag är det 
inte aktuellt med någon skattesänkning, och erfarenheterna från 
Finland visar att vi hade rätt.

›
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»Jag kunde aldrig drömma om, när jag 
växte upp, att jag skulle bli så engagerad  
i IOGT-NTO. Det var tillfälligheter som ledde 
mig in i nykterhetsrörelsen. «

"att vara förbundsordförande har blivit ett sätt att leva sitt liv. det säger den"  avgående förbundsordföranden i IOgt-ntO sven-Olov carlsson. "man är 
aldrig riktigt fri från uppgiften, måste alltid vara beredd på att något ska inträffa som kräver att man reagerar och tar initiativ. det är ett utsatt jobb, och 
man får kritik ibland. det ingår också."

accentintervju



Frågan om det värsta eller svåraste minnet har han inte lika 
lätt att svara på. 

– nej, jag kan inte komma på något, säger han efter en stunds 
koncentrerad tystnad. det som har varit jobbigt vill jag nog helst 
glömma.

– Det är klart att det finns områden där vi borde ha kommit 
längre, tillägger han. Men vi är ändå på rätt väg.

sedan 2002 är sven-OlOv Carlsson president i IOGt International och 
har sedan dess blivit mer och mer engagerad i internationella 
nätverk och samarbetsorgan. Från och med i höst ska han arbeta 
heltid med de internationella frågorna. 

– där ser jag stora behov – och stora möjligheter. Vi ser hur 
motkrafterna organiserar sig, och det gäller att balansera dem. 
Det finns många goda krafter, men de är inte tillräckligt samord-
nade. Vi är många som har en likartad syn på problemen men 
inte alltid på vägen till lösning. Vi behöver jobba kraftfullt för 
att ökad få uppslutning kring att alkohol inte är vilken vara som 
helst, att alla länder behöver en alkoholpolicy för att förebygga 
problemen och att det är nödvändigt att kraftigt begränsa alko-
holreklamen.

– Jag vill ta vara på de möjligheter jag har sett och lägga mer 

kraft i mina insatser. det känns meningsfullt - och roligt.
Inom IOGt International väntar också stora uppgifter. även 

där finns ett stort behov av utveckling och förnyelse – men med 
mycket små resurser. 

det låter inte som om han skulle få mycket tid över för annat än 
arbete de närmaste åren heller, men lite mer motion och rekrea-
tion ska det bli, lovar han.

– det blir viktigare när man blir äldre att tänka på blodtrycket 
och pumpen.

att hinna läsa annat än facklitteratur är en annan dröm.
– Man blir en bättre människa av att läsa mer filosofisk och 

mänsklig litteratur. 
en favorit är poeten nils Ferlin, också värmlänning med rötter 

i Filipstad.
– Honom återvänder jag gärna till, kanske för att han är en del 

av min hembygd, men också för att jag tycker om hans sätt att 
uttrycka sig om människorna och överheten.

direkt efter kongressen väntar i alla fall några veckors skön 
semester. 

– då är jag nog rätt utpumpad. Vi har ju almedalen veckan 
före, och kongressdagarna brukar bli rätt intensiva. så då ska jag 
åka ut med min båt i skärgården. Jag skaffade en liten motorbåt 
i fjol, och det är bland det bästa jag har gjort. tänk att få lägga i 
ankaret och sedan bara ligga och guppa!

den OblIgatOrIska frågan Om råd till efterträdaren avfärdar han med 
att sådana råd ska man inte ge, och att anna Carlstedt, som före-
slås bli ny ordförande, är så klok att hon hittar sitt sätt att hantera 
uppdraget. I stället återkommer han till funderingarna om att 
jämföra en ordförande med de tidigare.

– det är orättvist att jämföra. Var tid har sina ”ordföringar”, 
och alla är präglade av sin samtid och de krav som ställs då. 

Han tar medlemskapet I eu som ett exempel. det har gjort 
det svårare att värna den svenska alkoholpolitiken och tvingat 
både ministrar och IOGt-ntOs ordförande att arbeta på helt nya 
arenor. ett annat är utvecklingen på medieområdet.

– Förr fanns det en tV-kanal, och om man var med i tV en gång 
om året, kunde man leva länge på det. Idag är det annorlunda. 
Om man till exempel har varit med hos adaktusson i tV 8, är det 
inte självklart att  det blir uppmärksammat.

till det kommer alla bloggar och andra sociala medier. det är 
nya utmaningar som kräver intresse och förmåga.

– Man måste vara intresserad av omvärldsförändringar och 
värderingsförskjutningar – men samtidigt hålla fast vid grund-
läggande värderingar. Vår rörelse har funnits i 130 år i sverige. 
Om vi ska fortsätta lika länge till, måste vi lära oss att vara en del 
av det nya och finnas med där människor finns idag. Annars blir 
vi överspelade och ointressanta. 

– Men tekniken ger bara metoder och redskap. I grunden gäller 
det att ha värderingar som bär över tiden. n

fakta sven-olov carlsson
ålder: 57 år
bOr: villa i Flen och lägenhet i nacka
famIlj: Tre vuxna barn 
Bakgrund: Förbundsordförande UnF, kom-
mundirektör, vice förbundsordförande och 
förbundsordförande IoGT-nTo, president 
IoGT International
aktuell som avgående förbundsordför-
ande för IoGT-nTo

sven-OlOv carlssOn

"att vara förbundsordförande har blivit ett sätt att leva sitt liv. det säger den"  avgående förbundsordföranden i IOgt-ntO sven-Olov carlsson. "man är 
aldrig riktigt fri från uppgiften, måste alltid vara beredd på att något ska inträffa som kräver att man reagerar och tar initiativ. det är ett utsatt jobb, och 
man får kritik ibland. det ingår också."
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n  KonGress Den främsta anledningen till 
att IOGT-NTO vill ha förändringen är att 
kongresserna kostar allt mer att genom-
föra. Nettokostnaden för årets kongress i 
Göteborg är beräknad till 1,9 miljoner kro-
nor, bara för IOGT-NTO.

Bakom förslaget ligger också en tanke 
att fokusera på själva kongressen och flytta 
de sociala aktiviteterna till ett separat som-
mararrangemang.

– Många av våra ombud tycker att det 
är tråkigt att sitta inlåsta i fem dagar på 
kongressförhandlingar och knappt hinna 
ta en kopp kaffe med gamla vänner som 
också är på plats, säger Anna Carlstedt, 
vice förbundsordförande i IOGT-NTO. Där-
för föreslår vi en koncentrerad kongress 
sista helgen i oktober och ett separat som-
mararrangemang varannat år. Då kan vi 
också samordna kongressen med NSF som 
har sitt förbundsmöte på hösten.

I stadGarna står att IOGT-NTOs kongress ska 
samordnas till tid och plats med UNF och 
IOGT-NTOs Juniorförbund. Samma förslag 
om förändring av kongresserna har därför 
lagts fram även till de andra förbundens 
styrelser.

– Vi avslog förslaget enhälligt på vårt 
möte, berättar Robert Damberg, förbunds-
ordförande i UNF. Vi tycker inte att det är 
aktuellt för vår målgrupp att genomföra 
kongressen över en helg, tiden räcker inte 
för att utöva demokrati. Dessutom finns 
det ett stort värde i att fler än ombuden är 
närvarande på kongressen, det har ett stort 
demokratiskt värde i sig.

Robert Damberg håller med om att kon-
gresserna blivit för dyra men tror att det 
finns andra sätt att lösa problemen på.

– Vi måste göra billigare kongresser, jag 
är säker på att det går. Vi behöver ju inte 
vara i de dyraste lokalerna.

Anna Carlstedt förstår kritiken och säger 
att det inte var något lätt beslut att fatta.

– Det var ett jättesvårt beslut som fat-

tades med små marginaler i styrelsen. Det 
finns viktiga argument i båda vågskålarna 
men den ena vägde över.

Från IoGt-ntos JunIorFörbunds sIda ser man 
inga principiella problem med att ha en 
kongress på hösten men tycker samtidigt 
att det är viktigt att rörelsens kongresser 
hålls på samma tid och plats.

– Jag tror kanske att frågan måste utre-
das ytterligare så att vi får en kongressperi-
od till på oss att stöta och blöta detta, säger 
Ann-Britt Hagel, förbundssekreterare på 
IOGT-NTOs Juniorförbund. Det stora pro-

blemet med dagens upplägg är att hitta en 
lokal arrangör som mäktar med det här 
stora arrangemanget. Dessutom vill vi gär-
na hitta en lösning där NSF finns med.

På rIKsstyrelsens möte I maj beslutade man 
att föreslå sommarens kongresser att riks-
styrelsen får ta beslut om tid och plats för 
kongressen 2013. IOGT-NTO kommer där-
med i nuläget inte att gå fram med ett för-
slag som innebär att kongresserna i fram-
tiden kan hamna på annan tid och plats än 
UNFs och IOGT-NTOs Juniorförbunds.

– Vi står för långt från varandra för att 
enas i nuläget och vill inte hamna i en 
situation där två förbund slår det tredje i 
en omröstning, säger Anna Carlstedt. Där-
för vill vi att frågan ska diskuteras vidare i 
riksstyrelsen och att kongressen kan ge oss 
mandat att bestämma tid och plats.

PIerre andersson

Kommentarer från accentmagasin.
se på insändarsidan, s5.

IoGt-ntos förbundsstyrelse vill i 
framtiden genomföra kortare kon-
gresser på hösten. unF säger nej 
och nu föreslår man att frågan ska 
hanteras vidare i den gemensamma 
riksstyrelsen.

Förbunden oeniga om 
kortare höstkongress

»Dessutom finns det ett stort 
värde i att fler än ombuden är 
närvarande på kongressen, 
det har ett stort demokra-
tiskt värde i sig. «

robert damberG, FörbundsordFörande I unF, 

unGdomens nyKterhetsFörbund

Folkhälsominister maria larsson talar vid öppningen av kongressen i uppsala inför hundratals 
kongressdeltagare.                                                                                                      Foto: Pierre Andersson
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n alKoholreKlam Tre 
motioner kräver åtgärder 
mot alkoholreklam. Det är 
Gunnar Larsson i Väners-
borg, Brita och Bengt Isaks-
son i Vetlanda och lokalför-
eningen Enighet i Sågmyra 
som bland annat har rea-
gerat mot gratisreklamen i 
form av vin- och öltips i TV 
och tidningar.

n alKoholFörtärInG Lars 
Adamsson i Uppsala vill ha 
stopp för all alkoholförtä-
ring i skolans lokaler, till 
exempel på personalfester. 

n vårdGarantI Anette 
Öhman i Hässelby föreslår 
att IOGT-NTO ska verka för 
vårdgaranti för missbru-
kare och kräva insatser för 
bättre missbruksvård.

n sPelmIssbruK Thomas 
Bengtsson i Svanesund vill 
ha bort IOGT-NTOs ”finan-
siering genom spel och 
dobbel”. Han föreslår att 
förbundet ska avstå från 
inkomsterna från Miljon-
lotteriet och ”anpassa verk-
samheten utifrån medlems-
intäkter och frivillighet”. 
De flesta andra motionärer 
vill tvärtom ha mer pengar 
såvöl till den egna verksam-
heten som till kursgårdar 
och folkhögskolor.

n eKonomI Fem distrikt 
– Blekinge, Halland, Kal-
mar, Kronoberg och Skåne 
– har lämnat en gemensam 
motion om mer pengar 
direkt till distrikten. I stället 
för den nuvarande 250-kro-
nan och utvecklingsstödet 
vill de att 20 miljoner kro-
nor ska avsättas för direkt-
stöd till distrikten.

n demoKratI Två distrikt 
– Göteborg och Skaraborg – 
anser att förbundsstyrelsen 
har för stora möjligheter 
att påverka kongressbeslu-
ten och föreslår därför att 
ledamöterna i förbundssty-
relsen inte ska ha rösträtt, 
bara yttrande- och förslags-
rätt.

n medlemslöFtet Frågan 
om medlemslöftet åter-
kommer i två motioner, en 
från Anders Karlman och 
Ingemar Nilsson i Växjö, 
en från lokalföreningen 
Anders Fryxell i Arvika. De 
vill ta bort skrivningen om 
att helnykterhet betyder 
att inte använda drycker 
med högre alkoholhalt 
än 2,25 volymprocent och 
ersätta den med en absolut 
nollgräns.

n Jämställdhet Krono-
bergsdistriktet vill vidga 
förbundets jämställdhets-
arbete till ett mångfalds-
arbete som också tar upp 
andra grunder för diskrimi-
nering, som etnicitet, reli-
gion, funktionshinder och 
sexuell l läggning. Anna 
Frej och Lena Lindgren vill 
skärpa jämställdhetsmålet 
från 60/40 till 50/50, det vill 
säga att målet ska vara 50 
procent kvinnor och 50 pro-
cent män i alla beslutande 
församlingar.

n InFormatIon Jönköpings 
distrikt vill ha bättre infor-
mation om IOGT-NTOs kurs-
gårdar och andra anlägg-
ningar. Per-Åke Andersson 
från Finspång efterlyser 
informationsmaterial om 
rörelsens ideologi och verk-
samhet på andra språk.

n accent Ingvar Nilsson 
i Katrineholm tycker att 
Accent ska ägas av den sam-
lade nykterhetsrörelsen 
och inte bara av IOGT-NTO. 
Brita och Bengt Isaksson vill 
att Accent ska bli en ”infor-
mations- och inspirations-
källa” med mer material 
från lokalföreningarna.

n KonGresser Marcus 
Karlsson i Göteborg före-
slår att IOGT-NTO-rörelsens 
kongresser alltid ska hållas 
på samma ställe och har 
en rad förslag om hur kon-
gresser och sommararrang-
emang ska utvecklas. 

n KlImat Helena Karlsson 
i Örebro efterlyser en ”kli-
matsmart resepolicy” för 
förbundets anställda och 
förtroendevalda och kli-
matkompensation för resor 
som innebär hög klimatpå-
verkan.

n temavecKa Hans-Olav 
Austli och lokalföreningen 
i Nässjö föreslår att IOGT-
NTO-rörelsen ska ta initia-
tiv till en årlig temavecka, 
Kärlek och Omtanke, som 
engagerar människor i hela 
Sverige.  

n sånG Lokalföreningen i 
Sollefteå vill återuppliva 
sången i vår organisation, 
till exempel genom studie-
cirklar. 

n GlädJe Lisbeth TJärnkvist  
i Stockholm föreslår i årets 
kortaste motion att allt som 
organisationen gör under 
den kommande kongress-
perioden ska kännetecknas 
av nykterhet, glädje, gemen-
skap och kunskap.

till sommarens IoGt-nto-kongress har det kommit 43 motioner från 
enskilda medlemmar, föreningar och distrikt. det är 15 fler än till kongres-
sen 2007. Förslagen gäller allt från alkoholreklam och spelberoende till 
distriktens ekonomi, mångfaldsarbete och klimatsmart resande. 

Spretig motionsflora

KonGressmotIoner
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Nya medlemmar 
tar plats som 
kongressombud
n  KonGressombud De nya med-
lemmarna fortsätter att ta plats 
i de beslutande församlingarna. 
Av de 100 ombuden till IOGT-
NTOs kongress i sommar har 
13 blivit medlemmar de senaste 
fem åren och hela 28 efter år 
2000. 

Nyaste ombudet är Terése 
Sjögren från Dalarna, som blev 
medlem så sent som förra året. 
”Erfarenhet och förnyelse” tycks 
ha varit en princip för distrik-
tens val av kongressombud. Näs-
tan alla distrikt har något eller 
några nya ombud och någon 
eller några som har varit med 
tidigare. Av de 100 ombuden var 
41 ombud också vid förra kon-
gressen i Uppsala 2007. Gotland 
och Jämtland är de enda distrikt 
som inte har någon som också 
var ombud för två år sedan. Och 
inget distrikt har enbart ombud 
som varit med tidigare.

Könsfördelningen är så jämn 
den kan bli. 50 kvinnor och 50 
män tar plats i ombudsbänkarna 
den 8 juli. Vid förra kongressen 
i Uppsala var det 52 kvinnor och 
48 män.  Östergötland utmär-
ker sig genom att alla deras fyra 
ombud är män. Det uppvägs 
av att flera distrikt skickar fler 
kvinnor än män till kongressen. 

Östergötland sticker ut även 
i ett annat avseende. Därifrån 
kommer både kongressens yngs-
ta ombud, Mattias Ravander som 
är född 1984, och kongressens 
ålderman, Helmer Svärd som 
är född 1926. Bland de övriga 
dominerar 40-talisterna med 38 
ombud. 13 är födda på 30-talet, 
21 på 50-talet, 15 på 60-talet, åtta 
på 70-talet och fyra på 80-talet.

eva åhlström

Inget förslag klart  
från valberedningen
valberednInG Förslaget till ny för-
bundsstyrelse blev inte klart till detta 
nummers pressläggning. det färdiga för-
slaget publiceras på accentmagasin.se.
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n  Är allt klart för att ta emot kongressdelta-

garna i göteborg?

– Så vitt jag vet! Vi har valt ett delege-
rat arbetssätt, där många människor är 
inblandade och ingen har 100 procent koll 
på allt. Men jag litar på att alla gör det de 
har lovat.

Det enda vi inte har koll på är vädret, 
men jag är inte särskilt orolig för det hel-
ler. Det är bara ett arrangemang, Wendels-
bergskvällen, som är väderberoende, och 
det får vi klara på något sätt.  

n  Hur många jobbar med förberedelserna?

– Vi har ett 100-tal personer från Göteborg 
med omnejd engagerade i olika grupper, 
med olika roller. De kommer inte bara från 
Göteborgsdistriktet utan också från närlig-
gande orter i Halland och Älvsborg. 

I kongressbestyrelsen är 25-30 personer 
involverade, och så har vi en inre krets på 
7-8 personer som är ansvariga för plane-
ringen. (Till det kommer anställda på för-
bundskansliet som arbetar med innehållet 
i kongressen.)

När vi startade det här projektet, skrev 
vi till folk som bor i Göteborg men är med-
lemmar på andra håll i landet, och vi har 
lyckats locka med en del som är etablerade 
i rörelsen men som inte har varit aktiva i 
Göteborg tidigare. 

Vi trodde från början att vi skulle behöva 
runt 200 funktionärer, men många tjäns-
ter måste vi köpa från Svenska Mässan och 
andra anläggningar som vi utnyttjar. Så vi 
klarar oss med ett hundratal egna funktio-
närer - för barnomsorg, nattcafé och andra 
kvällsaktiviteter, verkstäder och semina-

rier, invigningen på Trägår’n och Wendels-
bergskvällen.

n  Vad betyder kongressen för göteborgsdi-

striktet?

– En hel del, hoppas jag. Vi har fått in folk 
från kongressbestyrelsen i distriktsstyrel-
sen. Och vi har engagerat de anställda på 
NBV-avdelningen, elever och personal på 
Wendelsberg, ledningen och personalen 
för IOGT-NTO Lotterier och Internationella 
Institutet i både förberedelser och genom-
förande. Det är jag väldigt glad för.

Aldrig tidigare har en folkhögskola varit 
så involverad i en kongress – och knappast 
rörelsens centrala resurser heller. 

n Vad på kongressen ser du mest fram emot?

– Det är mycket, men av det som vi arrang-
erar är det nog Wendelsbergskvällen – om 
vi har vädret med oss. Dels därför att det är 
hemmaplan för mig, dels därför att det ska 
bli roligt att visa den upprustade Wendels-
bergsparken. Länsstyrelsen och kommu-
nen har gett den en ansiktslyftning som är 
enorm.

n  Hur Vill du att deltagarna ska minnas kon-

gressen i göteborg 2009?

– À la carte-konceptet: Kom till Göteborg 
och skapa din egen kongress! Tyvärr är 
kongressen för kort för att ombuden ska 
hinna få med några turistinslag, men övri-
ga deltagare hoppas jag ska tycka att de har 
fått lära känna Göteborg.

Göteborgskongressen är också 130-års-
kongressen, och medlemmarna kommer 
om flera år att prata om den som den sista 
stora kongressen, och att de var med på 
den. Många minns fortfarande 100-års-
kongressen 1979, som också genomfördes 
i Göteborg.

n  ditt råd till nÄsta kongressarrangör?

– Delegera! Det finns mycket kraft i andra 
människor. Det är min inställning gene-
rellt, och inför kongressen har jag inte 
sysslat med något som någon annan kan 
göra bättre.

eVa åHlström

Välkommen till Göteborg!

»Det enda vi inte har koll på är 
vädret, men jag är inte särskilt 
orolig för det heller. «

 ”kongressgeneralen” jan linde och 
hans medarbetare ser fram emot 
att den 8 juli få välkomna ombud 
och andra deltagare till en kongress 
à la carte i göteborg.

jan linde, kongressgeneral i göteborg.
Foto: UlF MagnUsson

personnytt  

Vikarie på motdrag…
karin abraHamsson kommer 
att vikariera för Felicia Hedström 
som redaktör för Motdrag medan 
Felicia är föräldraledig. Hon börjar 
på Motdrag den 1 juli. Karin är 
26 år och har tidigare arbetat på 
aftonbladet, varit ungreporter på 
Dagens nyheter och arbetat som 
research, redaktör och plane-

ringsredaktör på nyhetsmorgon 
tV4. 

… och på scouting spirit
nina norÉn är vikarierande 
informationssekreterare på 
nykterhetsrörelsens scoutför-
bund och redaktör för scouting 
spirit under Caroline spångbergs 
föräldraledighet. nina är 29 år 

och kommer från småländska 
Moheda. Hon har gått på söder-
törns folkhögskola och arbetat 
bland annat på Ölandsbladet och 
lRF Media. Hon har också varit 
scoutledare i Moheda.

från unf till iogt-nto
tobias tengström flyttar på 
sensommaren från UnFs centrala 

kansli till Iogt-nto, där han blir 
administrativ assistent med pla-
cering på Verksamhetsenheten. 
tobias ska ha hand om adminis-
trationen av kurser, konferenser, 
seminarier och andra samlingar. 
Det innebär bland annat bokning 
av resor och en del ekonomiadmi-
nistration. 

ålder: 63 år
bor: Mölnlycke
bakgrund: anställningar och förtroende-
uppdrag inom Iogt-nto-rörelsen, rektor för 
Wendelsbergs folkhögskola, nu ledamot i 
förbundsstyrelserna för Iogt-nto och nBV 
aktuell som kongressgeneral för Iogt-
nto-rörelsens kongresser 2009

 jan linde

fem minuter jan lInDe
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8-11 juli träffas vi där någonstans...

Vi ska till Göteborg i sommar – ska du?
8-11 juli är det dags för IOGT-NTO:s kongress 2009 och SalusAnsvar kommer naturligtvis att fi nnas på plats. 
Vi hoppas kunna bjuda på både givande diskussioner och en och annan överraskning. Håll ögonen öppna!

Ring SalusAnsvar Kundcenter idag, 0200-87 60 50, 
eller besök www.salusansvar.se/iogtnto

SalusAnsvar — En del av 



Civos blir namnet på 
branschorganisation
IDEEll SEKTOR Civos, Civilsam-
hällets organisationer i sam-
verkan. Det är namnet på den 
nybildade branschorganisa-
tionen för den ideella sektorn. 
Civos ska samordna sektorns 
agerande i gemensamma frå-
gor och ge den en starkare röst 
i samhället. IOGT-NTO är en av 
ett 30-tal medlemmar.

Ordförande för Civos är 
Richard Bengtsson från Lands-
rådet för Sveriges Ungdom, 
LSU. Jan Linde representerar 
IOGT-NTO i styrelsen. 

(Accent berättade om organisa-
tionen i nr 3/09, men då hade den 
bara ett arbetsnamn.)

Sången klingar 
från Breidablick
öSTERSunD Inför lokalfören-
ingen Breidablicks 125-årsjubi-
leum i slutet av förra året bil-
dades en ny sångkör. Den har 
ett 15-tal medlemmar och leds 
av kantor Herbert Sjödin.

– Kören har berikat våra 
sammankomster vid flera till-
fällen, säger Anna Österholm, 
ordförande i Breidablick. 

Kören har också inbjudits att 
framträda utanför den egna 
organisationen. Det är ett sätt 
att bidra till det utåtriktade 
arbetet, menar Anna Öster-
holm.

ugandaprojekt  
i Världens Barn
VäRlDEnS BaRn Samarbetet 
med organisationen UYDEL i 
Uganda kommer att vara IOGT-
NTO-rörelsens profilprojekt i 
Världens Barn för tredje året 
i rad.

– Finn Norgren, som är gene-
ralsekreterare på Radiohjäl-
pen, tycker att det är viktigt 

att vi följer hur projektet har 
utvecklats under tre år, säger 
Esbjörn Hörnberg på IOGT-
NTO-rörelsens Internationella 
Institut. I år lyfter vi fram pro-
blemen för de barn som utsätts 
för alkohol i hemmet.

I början av hösten inbjuds 
IOGT-NTO-rörelsens lokal-
föreningar till lokala upp-
taktsmöten i kommunerna. 
Riksinsamlingen genomförs 

under hösten med kulmen den 
9-10 oktober. Årets tema är 
hälsa, utbildning och framtid. 
IOGT-NTO-rörelsen är en av 17 
deltagande organisationer.

IOGT-nTO-rörelsen 
på Bok & Bibliotek
mäSSa IOGT-NTO-rörelsen och 
NBV är som vanligt med på 
Bok- och Biblioteksmässan i 

juBIlEum Gratulanterna stod i kö när IOGT-NTOs 
behandlings- och utbildningscentrum fyllde 70 år. 
Jubileet firades utomhus med musik, mat och tal. 
Regeringens tidigare narkotikasamordnare Björn 
Fries var en av talarna.

– Jag blir så glad när jag ser hur ni ständigt för-
ändrar verksamheten, tar till er ny kunskap och gör 
upp med gamla fördomar, sa han.

Fries varnade samtidigt för vad den ekonomiska 

krisen kan få för konsekvenser för missbruksvården.
Bland gratulanterna fanns förstås också företrä-

dare för IOGT-NTO-rörelsen, bland dem förbunds-
ordförande Sven-Olov Carlsson, samarbetspartners 
och före detta elever.

VD Leif Persson förklarade i sitt tal att Dagöholm 
är det enda behandlingshemmet i Sverige som invol-
verar hela familjen i behandlingen. Han berättade 
om en ny behandling enbart för kvinnor.

accenti rörelse
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Dagöholm firaDe 70 år

Förre narkotikasamordnaren Björn Fries prisade Dagöholms arbete. Han varnade samtidigt för vilka 
konsekvenser den ekonomiska krisen kan få för missbruksvården.                                               FOTO: OLLe ANDeRSSON

nybildade kören Breidablick i 
östersund.     FOTO: KJeRSTIN BeRGGReN

mEnTORSpROGRam  Linda Forsgren, Vivi Lovelock, Ritva Songer, elisabeth 
Knutsen  och Randi Rein är pionjärer. De är de första adepterna i IOGT-NTOs 
nya mentorprogram för kvinnor tänkta för ledande positioner. Programmet 
är ett led i målet att IOGT-NTO ska vara en jämställd organisation 2011. 

– Det är första gången vi gör något sådant, säger Anders Karlsson, som är 
ansvarig för programmet. 

Han är övertygad om att det är en riktig satsning. 

först ut i nytt mentorprogram De fem första adep-
terna i mentorpro-
grammet för kvinnor, 
från vänster linda 
Forsgren, umeå, Vivi 
lovelock, Hedemora, 
Ritva Songer, Väs-
terås, Elisabeth Knut-
sen, Boden, och Randi 
Rein, Hedemora.

 FOTO: ANDeRS KARLSSON



september. I år arrangerar de 
fyra seminarier på Internatio-
nella Torget. Tre av seminari-
erna genomförs i samarbete 
med andra organisationer 
– Rädda Barnen, UNIFEM res-
pektive Adoptionscentrum. 
Teman som berörs under 
seminarierna är våld mot barn 
i hemmet, kvinnor som utsätts 

för våld i hemmet, barns 
påverkan av alkoholreklam 
samt alkohol som utvecklings-
hinder.  

lyransgården 
byggs upp igen
lyRan Lyransgården i Fåker, 
som brann ner i början av 

mars, ska byggas upp igen. 
Det har den lokala IOGT-NTO-
föreningen bestämt. 

Byggnaden var fullvärdes-
försäkrad, och man väntar nu 
på besked från försäkringsbo-
laget. 

IOGT-NTO-föreningen kom-
mer att bjuda in byborna för 
att diskutera nybygget.

SOmmaR 2009 aCCEnT 31

TIpS OCH SynpunKTER   eva Åhlström   tel: 08-672 60 51   e-post:eva.ahlstrom@iogt.se 

Weekend 
för vinnande  
värvare
VäRVaRE  Det blev 
en oförglömlig 
weekend i Stock-
holm för vinnarna i 
tävlingen ”Värva 2 
och vinn”. Margareta 
Ahl, Kumla, Solveig 
Nygren, Boden, och 
Bo Andersson, Trel-
leborg, hade tur 
när priset lottades 
ut bland alla som 
värvat minst två nya 
medlemmar. Tillsam-
mans med varsin 
anhörig fick de åka 
till Stockholm, bo på 
fint hotell vid Sture-
plan, äta god middag 
på restaurant och, 
sist men inte minst, 
se musicalen My Fair 
Lady på Oscars. 

m E D l E m S Vä R V n I n G

SOCIalT FORum  Näst efter kongressen i sommar 
var Socialt Forum årets största IOGT-NTO-arrang-
emang. 150 deltagare i alla åldrar kunde njuta av 
solsken, massor av aktiviteter och skön rörelse-
gemenskap på idylliska Herrfallet vid Hjälmaren i 
Västmanland. 

Wendelsbergs folkhögskola svarade för program-
met, med ett stort utbud av  seminarier om allt från 
kommunal alkoholpolitik och socialt entreprenör-
skap till rörelsens värdegrund och värvning.

Seminarierna varvades med prova-på-aktiviteter 
som boule, fiske och teater. 

Där fanns också en ”gruppsnurra” där deltagarna 
cirkulerade mellan stationer med dans, massage 
och sångteknik. 

UNF, Junis och NSF svarade för uppskattade 
aktiviteter för de yngre.

– Stämningen var härlig, och alla stortrivdes, 
säger Olle Andersson, en av dem som höll i trådar-
na. Och inte blev det sämre av att solen sken hela 
tiden. Vi hade hela ”Blå hallen” till vårt förfogande.

– Redan nu planerar vi en liknande verksamhets-
helg nästa år – men ännu större.

EVa åHlSTRöm

Socialt Forum med sol och gemenskap
Samling kring lägerbålet vid Hjälmarens strand i försommarkvällen.                       FOTO: OLLe ANDeRSSON 

– Om Sverige kunde bli världens mest jämställda land, kan vi bli Sveriges 
mest jämställda organisation.

unDER En InlEDanDE HElGKuRS fick de fem adepterna bland annat en rejäl 
dos kunskap om hur jämställdheten har utvecklats i Sverige. Gertrud 
Åström, en av Sveriges ledande experter på området, betonade särskilt att 
jämställdhet måste vävas in i alla andra politikområden. 

– Precis så har ni ju tänkt inom IOGT-NTO, och det tror jag är en fram-
gångsfaktor, sa hon.

Vid kursen medverkade också Ann Gabriels och Solveig Laine från Tollare 

folkhögskola med tänkvärda inledningar om kommunikation och ledarskap.
Vivi Lovelock från Hedemora ser det som ett privilegium att få delta i 

programmet.
– Det ger mig möjlighet att utvecklas och öka min kunskap så att jag 

vågar ta tunga uppdrag i framtiden, säger hon.
– en mentor är ett bra stöd, tycker Ritva Songer från Västerås. Det är både 

någon att bolla mina idéer mot och någon som kan bromsa mig ibland.
Nästa omgång av mentorprogrammet börjar i januari 2010. Anders Karls-

son hoppas att många ska söka till det, både som adepter och som mento-
rer.

Glada vinnarna Solveig 
nygren, Bo andersson 
och margareta ahl 
(tvåa, trea och fyra 
från vänster) på väg 
ut i Stockholmsvim-
let tillsammans med 
Solveigs dotter, Bos 
syster, margaretas 
man och värvnings-
ansvariga margareta 
Brandt.



Debatt om droger  
engagerade många
SKEllEFTEå Föreläsningar och 
debatter om droger engagerade 
många under Missbruksveckan 
i Skellefteå. Den genomfördes i 
samarbete mellan psykiatriska 
kliniken, Skellefteå kommun, 
polisen, IOGT-NTO och andra 
lokala föreningar.

– Vi måste hjälpas åt att 
hitta gruppen riskbrukare, för-
klarade Åke Eriksson somhöll 
i en debatt om samarbete mel-
lan olika aktörer i samhället. 

120-årsfest med 
många gäster
VETlanDa IOGT-NTO-fören-
ingen Fridsam i Vetlanda är en 
aktiv 120-åring. Ett 90-tal gäs-
ter firade med sång, musik och 
många lyckönskningar. 

En utställning av foton och 
tidningsklipp vittnade om 
många års envetet nykterhets-
arbete.

– Vi vill ge människor ett 
nyktert liv  i en fin social 
gemenskap, säger föreningens 
ordförande Bengt Isaksson. 

Margareta Brandt från 
distriktsstyrelsen öste beröm 
över den aktiva föreningen.

– Här i Vetlanda har man 
verkligen lyckats hålla liv i 
verksamheten. Något som 
också ger fler medlemmar.

WEnDElSBERG Wendelsbergs-
parken har genomgått en 
omfattande upprustning. I ett 
treårigt projekt har Härryda 
kommun först gjort en grund-
lig inventering och sedan röjt 
skogen och restaurerat de 
gamla dammarna. Projektet är 
medfinansierat med statliga 
bidrag för lokal och kommunal 
naturvård.

Parken anlades i början av 
1860-talet av Bruno Wendel, 
som var fabrikschef vid Möln-
lycke fabriker och lät arbe-
tarna anlägga parken i stället 

för att gå arbetslösa. I parken 
anlade de dammar och plan-
terade exotiska träd . Och där 
lät Wendel bygga det träslott 
som idag är huvudbyggnad för 
folkhögskolan. 

– Mest jobb har det varit 
med dammarna, säger Karin 
Meyer, miljösamordnare i kom-
munen. Två av de åtta dam-
marna var OK som de var, och 
en hade folkhögskolan rensat. 
Den behövde vi bara täta. Men 
fem dammar har rensats från 
packade ek- och boklöv och vit-
mossa. Nu blir det ett mycket 

bättre klimat för groddjur och 
sländor – och roligt för barnen 
i närområdet. 

Röjningen gör det också lätta-
re och trivsammare att vandra i 
parken, där solljuset sipprar ner 
mellan gamla vackra lövträd, 
och förundras över lämningar 
från istiden i form av jättegry-
tor och flyttblock.

– Nu har vi tryckt upp en fol-
der om parken, berättar Karin 
Meyer. Vi ska också sätta upp 
informationstavlor och skyltar, 
så att det blir lättare att hitta i 
parken.

accenti rörelse
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uTVECKlInG Det regionala utvecklingspro-
jektet RUP avslutades i början av året, men 
samarbetet över distriktsgränserna fortsät-
ter. I Västra Götaland har RUP blivit ROP, 
när de tre IOGT-NTO-distrikten Skaraborg, 
Göteborg och Älvsborg – med länsbokstä-

verna R, O, P – bestämt sig för att utveckla 
samarbetet.

– Vi har börjat med gemensamma styrel-
semöten ett par gånger om året, berättar Ali 
Jerremalm, ordförande i Göteborgsdistriktet. 
Och nu planerar vi en del gemensamma 
aktiviteter, bland annat en Västsvensk träff i 
september och en budkavle mellan förening-
arna i de tre distrikten.

rup blev rop

pROjEKT Drogfri exit var en idé som snabbt förverkligades i samband med 
festivalen Piteå dansar och ler 2007. Ungdomar belönas för gott uppförande 
i stället för att straffas för att de gjort fel. För belöningen svarar föräldrarna, 
som har en central roll i projektet. ett sätt att förebygga ungdomsfylleri, 
som visade sig fungera över förväntan. Projektet har fått stöd från Ung-
domsstyrelsen och lyfts fram som ett IQ-projekt, och nu sprids det  till andra 
delar av landet.

– Vi hoppas att många festivaler och andra stora arrangemang hoppar på 
tåget, säger Anna-Lena Gröhn, IOGT-NTO-konsulent i Norrbotten och en av 
initiativtagarna. Redan förra sommaren hakade Luleå, Kiruna och Nora på, 
och i sommar blir det fler.

Bakom projektet står förutom IOGT-NTO Piteå kommun, Kommunförbun-
det Norrbotten och Piteå dansar och ler. 

– Fest är ett laddat ord, och tyvärr förknippas det alltför ofta med alkohol 
och andra droger, säger Anna-Lena Gröhn. Drogfri exit belönar dem som 
vågar stå upp för nykterhet och ha roligt.

                                                                                         EVa åHlSTRöm

Drogfri exit på export

Den varsamt upprustade Wendelsbergsparken är ett värdefullt natur-, kultur- och friluftsområde.                                                                                        
FOTO: KARIN MeyeR

Distriktsordförande som vill samarbeta mer, 
Ingalill Bergsten, Skaraborg, ali jerremalm, 
Göteborg, och alva Strandberg, älvsborg.                                    

FOTO: eLISABeTH BeRGSTRöM

Upprustad park vid Wendelsberg



n medlemsvärvning I Östersund bestäm-
de sig kommunalrådet Jens Nilsson, för att 
bli medlem i IOGT-NTO just på Folknykter-
hetens Dag. Han medverkade också i firan-
det med ett tal om att ta upp kampen mot 
alkovåldet och mot narkotikan i Europa. 

– Kampen mot kriminalitet och våld 
måste föras över nationsgränserna och 
hänger intimt samman med tillgången på 
narkotika, förklarade Jens Nilsson, som 
kandiderar till Europaparlamentet för 
Socialdemokraterna.

n tal  I Umeå och Örnsköldsvik talade Sofia 
Modigh, också hon kandidat i EU-valet, för 
Kristdemokraterna.

– Det går inte driva en restriktiv natio-
nell alkoholpolitik utan EU, konstaterade 
hon vid en alkoholpolitisk debatt i Umeå.  
Folkhälsan måste vara med på EU-nivå.

EU-debatt var det också i Eksjö, där IOGT-
NTO, NBV och länsnykterhetsförbundet 
grillade politiker från sex partier. Beskatt-
ning och införselkvoter var centrala frågor 
i den stundtals heta debatten, där det rådde 
delade meningar om i vilken mån svenska 
politiker i parlamentet kan påverka EUs 
alkoholpolitik.

n  samtal I Vetlanda, Tranås och Gislaved 
arrangerades rundabordssamtal med kom-
munpolitiker och tjänstemän om det alko-
holrelaterade våldet. I Jönköping talade 
folkhälsominister Maria Larsson på Folk-
nykterhetens Dag oh i Vetlanda skådespe-
laren och författaren Benny Haag.

n  ålderskontroller I Eskilstuna, Katri-
neholm och Nyköping gjorde IOGT-NTO 
ålderskontroll på krogen. I Eskilstuna var 
fyra krogar beredda att servera alkohol till 
ungdomar under 18 år, medan fem nekade. 
I Katrineholm fick de unga kroggästerna 
nej på samtliga sex testade krogar. I Nykö-
ping gick det bra att köpa alkohol på tre 
ställen, medan sex sa nej.

n drogkampen I Flen och Piteå tävlade 
politiker från olika partier mot varandra i 
Drogkampen, en lättsam frågesport om ett 
allvarligt ämne.

– Det är ett bra sätt att möta politikerna 
och få dem att fundera kring frågor om 
alkohol och andra droger, förklarar Olle 
Andersson från IOGT-NTO, som arrangera-
de tävlingen i Flen tillsammans med NBV.

I Flen gick Miljöpartiet segrande ur 

Drogkampen, i Piteå var det Socialdemo-
kraterna som visste mest.

n media I Stockholm firades Folknykter-
hetens Dag bland annat vid Ordenshuset 
på Skansen. Där talade vice förbundsord-
förande Anna Carlstedt om kampen mot 
alkovåldet och om att allt fler unga väljer 
bort alkohol. Arrangemanget bevakades 
av såväl SVTs Rapport som Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet. SvD intervjuade 
också ett par unga IOGT-NTO-medlemmar 
och konstaterade att ”rörelsen har bytt 
skepnad och lockar så många nya medlem-
mar att de flesta partistrategerna skulle bli 
gröna av avund”.

eva åhlström

eva.ahlstrom@iogt.se

Från hela landet kom rapporter från 
runt ett par hundra arrangemang 
under Folknykterhetens vecka som 
genomfördes på temat ”minska 
alkovåldet”. 

Nykterhetsrörelsen visar 
upp sig över hela landet

»Det går inte att driva en  
restriktiv nationell  
alkoholpolitik utan EU. «
soFia modigh, kandidat till  

eu-parlamentet För kristdemokraterna

Folknykterhetens vecka

                                                                                                                                                                                                        
Jens nilsson, kommunalråd i östersund, skriver på medlemsansökan till iogt-nto under över-
inseende av Björn karlsson och marianne stålberg.
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drogkampen i Flen vanns av miljöpartiet. i 
laget ingick robert nordgren, anna andersson 
och Bosse karlsson.                    Foto: AnnA HübscH



accenti rörelse medlemsundersökning

n MEDLEMSKAPET Undersökningen har 
fokuserat på både medlemmar och anställ-
da, män och kvinnor i olika åldrar och från 
olika delar av landet. 1500 slumpmässigt 
utvalda medlemmar samt 3000 personer 
från allmänheten har svarat på en enkät 
som omfattar frågor om såväl syfte med 
att vara medlem som synen på IOGT-NTO 
som organisation. Den förra medlemsun-
dersökningen publicerades 2001 och vissa 
förändringar kan skönjas, menar Per-Åke 
Lundin, ansvarig för strategisk utveckling 
på IOGT-NTO.

– Tanken med den nya undersökningen 
är att följa upp den förra; hur ser läget ut 
nu med alla nya medlemmar? Och vi kan se 
att medlemskåren har blivit yngre och att 
antalet år man varit medlem har minskat. 
Däremot är det inga större förändringar 
vad gäller uppfattningen om organisatio-
nen. Förtroendet är fortfarande starkt och 
ideologin och värderingarna är fortfarande 
viktigast för såväl anställda som medlem-
mar.

År 2000 hADE 70 procent av medlemmarna 
var med i IOGT-NTO i mer än 30 år. I dag 
är siffran 57 procent. Och en fjärdedel av 
medlemmarna har bara varit med i 1-3 år.

– En konsekvens av rekryteringen, kon-
staterar Per-Åke Lundin och pekar även 
på regionala förändringar. År 2000 kom 
40 procent av medlemmarna från norra 
Sverige. I dag kommer 31 procent från de 
södra och mellersta delarna och färre från 
de norra. En annan skillnad är att den soci-
ala gemenskapen är viktigare för de äldre 
medlemmarna, medan de yngre är med i 
rörelsen främst av ideologiska skäl. Men 
även bland de äldre deltar bara 24 procent 
ofta i aktiviteter. Vid frågan om man skulle 
vilja delta mer i aktiviteter svarade endast 
28 procent ja.

– Detta är intressant och visar att det 
här med aktiviteter kanske inte ska vara 
vår viktigaste uppgift i dag. Många nya 

medlemmar ser sig som stödjande och vill 
inte vara mer aktiva än så. Det är viktigt att 
vi tillgodoser deras behov och förser dem 
med information. De har förväntningar på 
organisationen även om de inte kommer 
till möten. Vi måste bli bättre på att hitta 
nya sätt att engagera sig för nya medlem-
mar och inte fastna för mycket i gamla 
strukturer, säger Per-Åke Lundin.

Han tillägger att det i dag finns männi-
skor som inte ens vill bli medlemmar men 
som ändå vill göra enstaka insatser. 

– Hur ska vi tillmötesgå dem?
I den jämförelse som gjorts mellan med-

lemmar och anställda inom IOGT-NTO kan 
konstateras att skillnaderna är försumba-
ra. Andelen män/kvinnor är ungefär lika 
stor, liksom civilstånd, etnisk härkomst, 
inkomst och utbildning. 

Kanske inte så märkligt med tanke på 
att de flesta anställda rekryterats från 
medlemmar, menar Per-Åke Lundin och 
poängterar att samstämmigheten är folk-
rörelsens grundpelare. Rörelsens anställda 
ska spegla medlemmarna.

VAD gäLLEr frÅgornA SoM ställts till allmänhe-
ten känner 62 procent till organisationen. 
5 procent kan tänka sig att bli medlemmar, 
12 procent är eller har varit medlemmar, 
13 procent är negativa till IOGT-NTO, 33 
procent positiva och resten uppgav att de 
är neutrala.

MAriA ZAiTZEwSKy

maria.zaitzewsky@iogt.se

Medlemmarna i iogT-nTo blir allt 
yngre, och fler har varit med en kort 
tid. ideologin och nykterheten är 
huvudanledningar till medlemska-
pet. Det visar ny undersökning.

Allt yngre medlemmar 
som varit med kort tid

»Detta är intressant och 
visar att det här med akti-
viteter kanske inte ska vara 
vår viktigaste uppgift i dag. «

PEr-ÅKE LunDin, AnSVArig för STrATEgiSK 

uTVEcKLing PÅ iogT-nTo
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MEDLEMSunDErSöKning

                                                                                                                                                      
Varför är du medlem?

                                                                                                                                                      
Kännedom om verksamheten.

                                                                                                                                                      
Varit medlem i mer än 30 år.

                                                                                                                                                      
inställning till iogT-nTo.





JUNI
1–12  Skolavslutning Stoppa langningen
6–7 Specialutbildning för DO – 
 Strategiskt ledarskap
7  Val till Europaparlamentet
28–  Almedalsveckan

JULI
3–11  Värvarturné inför kongressen
  –4  Almedalsveckan
8–11  IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Göteborg

AUGUSTI
19–23  Fiske på västkusten, värvarförmån, Kuggavik

SEPTEMBER
 5  Regionala samlingar distriktsvärvarteam,    
 Jönköping, Köping, Ö-vik
12–13  Projektledaren Grundkurs och introduktion,   
 kurs 3
18–19  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
19–20  Metodutbildning Huskuren, Stockholm
18–20  Opinionsbildningsakademin, Tollare
22  Riksstyrelsen sammanträder
25–26  Distriktskonsulentsamling, Stockholm
26–27  Distriktsstyrelsekonferens, Stockholm
26–27  Metodutbildning Ledare Tillsammans, Tollare
29–  Utbildning nya storvärvare, Spanien
30–  Forum för eldsjälar, Stockholm

OKTOBER
   –2  Forum för eldsjälar, Stockholm
   –4  Utbildning nya storvärvare, Spanien
 3  Regional valberedarutbildning, Stockholm
 4  Regional valberedarutbildning, Göteborg
 2–4  NBV:s förbundsdagar
 9–10  Världens barn
 9–10  Regional arbetsledarutbildning, Umeå
10–11  Nya sociala ledare, Tollare
10–11  Metodutbildning, Föräldrar Tillsammans
16–17  Regional arbetsledarutbildning, Tollare
16–17  Regional arbetsledarutbildning, Wendelsberg
19–30  Halloween Stoppa langningen
24  Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,   
 Stockholm
24  Preventionskunskap, Stockholm
21–25  Hantverk i Dalarna, värvarförmån, Saxenborg
29  Ljusmanifestation till minne av narkotikans    
offer

NOVEMBER
 6–8  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
 7  Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,   
 Göteborg
 7  Preventionskunskap, Göteborg
 7  Regional valberedarutbildning, Umeå
 8  Sattelitkonferenser om rådslag
10–12  Förebygg.nu, Göteborg
12  Tävlingen Pumpen
14  Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,   
 Växjö
14  Preventionskunskap, Växjö
17  Riksstyrelsen sammanträder
17–18  Rörelsegemensam konsulentsamling
24  Regional projektbytardag, Wendelsberg
25  Regional projektbytardag, Tollare
25  Internationella dagen mot våld mot kvinnor
26  Regional projektbytardag, Umeå

INFORMATION FRÅN IOGT-NTO Kerstin Kokk: 08-672 60 27
kerstin.kokk@iogt.se

KALENDARIUM

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.

Som vanligt medverkar 
IOGT-NTO under Alme-
dalsveckan, och liksom 
förra året blir temat Minska 
alkovåldet.

Under våren har ett flertal 
forskningsrapporter och pro-
gram i radio och TV fastslagit 
att alkohol är den enskilt mest 
betydelsefulla faktorn då det 
handlar om våldsbrott och 
misshandel i Sverige. I 8 av 10 
fall är alkohol inblandat. Sam-
tidigt kommer liknande studier 
från andra delar av världen och 
belägger de samband som alltid 
varit kända, men som sällan 
förts fram i debatten. 

För oss är det angeläget att 
påtala alkoholens betydelse då 
det gäller våldsbrott, men också 
att visa på att det finns alter-
nativ till den ”normaliserade” 
alkoholkulturen.

Därför bjuder vi in till mingel 
fyra kvällar under veckan. Vi 
tycker helt enkelt att Alme-
dalen behöver alkoholfria 
mötesplatser. Vi är särskilt 
glada över de samarbets-
partners som vi hittat till dessa 
arrangemang, viktiga aktörer 
i bemötandet av alkovåldets 
offer.

MINGEL
Måndagsmingel
Måndagen den 29 juni från kl 
20.00. Metodistkyrkan, Adels-
gatan 41
Välkommen till vårt alkoholfria 
mingel där du träffar Bro-
derskapsrörelsens ordförande 
Peter Weiderud och IOGT-
NTO:s förbundsordför-
ande Sven-Olov Carlsson och 
många fler. 
Vi bjuder på lätt förtäring och 
alkoholfria drycker.
Arrangör: Broderskapsrörelsen, 
IOGT-NTO

Tisdagsmingel
Tisdagen den 30 juni från kl 
20.00. Vårdmötesplatsen, Häst-
gatan 1
Välkommen till vårt alkoholfria 
mingel där du träffar Vårdför-
bundets vice ordförande Ingrid 
Frisk och IOGT-NTO:s vice 
förbundsordförande Anna 
Carlstedt och många fler. 
Vi bjuder på lätt förtäring och 
alkoholfria drycker.
Arrangör: Vårdförbundet, 
IOGT-NTO

Onsdagsmingel
Onsdagen den 1 juli från kl 
17.00, Kårhuset Rindi, Tage 
Cervins gata 1
Välkommen till vårt mingel 
där du träffar Läkarförbun-
dets ordförande Eva Nilsson 
Bågenholm och IOGT-NTO:s 
vice förbundsordförande Anna 
Carlstedt och många fler. 
Vi bjuder på scones, te och 
kaffe.
Arrangör: Läkarförbundet, 
IOGT-NTO

Torsdagsmingel
Torsdagen den 2 juli kl 17.00
Välkommen till vårt alko-
holfria mingel där du träffar 
Polisförbundets ordförande Jan 
Karlsen och IOGT-NTO:s 
förbundsordförande Sven-
Olov Carlsson och många fler. 
Vi bjuder på lätt förtäring och 
alkoholfria drycker.
Arrangör: Polisförbundet, 
IOGT-NTO

SEMINARIER
Narkotika i perspektiv
Måndag 29 juni kl. 08.00–
09.30, Skeppskyrkan Elin och 
Justus, Holmen (vid silon)
Narkotikapolitik och aktuella 
trender presenteras av Gazal 
Amini, IOGT-NTO:s för-
bundsjurist .
Lätt frukost serveras.

För somliga är det som att 
komma hem, för andra som 
att åka långt, långt bort, 
till ett ställe där man aldrig 
varit förut. En plats där 
tankar möts, idéer föds och 
framtid skapas.

Du kommer väl ihåg att 
anmäla dig till IOGT-NTO-
kongressen i Göteborg 
8–11 juli? 

Anmäl dig på 

www.kongress2009.se

Årets viktigaste händelse
Alkoholpolitik i EU
Tisdag 30 juni kl. 08.00–09.30, 
Skeppskyrkan Elin och Justus, 
Holmen (vid silon)
Hur ser alkoholpolitiken ut 
i EU och på vilket sätt kan 
Sverige påverka utvecklingen? 
Susanna Odin presenterar det 
aktuella läget och vilka frågor 
som finns på dagordningen.
Lätt frukost serveras.

Frukostmöte, Så mycket sprit 
– Så mycket skit
Torsdag 2 juli kl.08.15-09.00, 
Högskolan, B 24
385.000 barn till missbru-
kare behöver din hjälp och 
förståelse. 
Lifestories, 
Junis presenterar 2009 års 
rapport om stödgrupper i kom-
munerna
Intervju med Ragnwi Marce-
lind, statssekreterare Socialde-
partementet
Medverkande: Ragnwi Marce-
lind, statssekreterare Social-
departementet, Leo Razzak, 
Fryshuset, Greger Walve, Hela 
människan, Carina Eriksson, 
IOGT-NTOs Juniorförbund, 
Junis.

Frukostmöte, Ensam är inte 
stark – Bra karl reder sig inte 
själv
Fredag 3 juli kl 08.00-09.30 , 
Högskolan B 24
Ett frukostmöte med Chaplin-
nätverket om hur barndo-
men kan påverka vuxenlivet 
negativt.
Medverkande: Kristina Axén 
Olin, Nätverket Chaplin, 
Greger Walve, Nätverket 
Chaplin och Hela Människan. 
Samtalsledare: Anders Carl-
berg, Nätverket Chaplin och 
Fryshuset
Arrangör: Fryshuset, nätverket 
Chaplin, IOGT-NTO-rörel-
sen och Hela Människan

Alkovåldet drabbar barnen
Fredag 3 juli kl 14.00-15.30, 
Högskolan, B 24
Medverkande: Carina Eriks-
son, förbundsordförande 
IOGT-NTOs Juniorförbund 
och 
Mattias Lundberg, legitimerad 
psykolog och lektor i psykologi 
vid Umeå Universitet
 Moderator: Christer Wik
 Arrangör: IOGT-NTOs 
Juniorförbund
 
Drogfritt mingel med UNF
Måndag 29 juni från kl 18.00, 
Skeppskyrkan Elin och Justus, 
Holmen (vid silon)
Mingla drogfritt med ung-
domsorganisationer i tältet vid 
hamnen. Underhållning med 
Martin Lagos och alkoholfria 
drinkar utlovas! 

  

IOGT-NTO i Almedalen

Välkommen till höstens regionala 
endagsutbildningar om Aktuell 
alkoholpolitik och opinionsbildning 
samt Preventionskunskap.

Utbildningsdagen inleds med kaffe 
och smörgås klockan 09.30, klockan 
10.00 körs ett gemensamt pass med 
utgångspunkt från IOGT-NTO:s 
nya studiematerial om alkoholpolitik, 
efter lunchen väljer du som deltagare 
inriktning, Aktuell alkoholpolitik 
och opinionsbildning eller Preven-
tionskunskap. Dagen avslutas klockan 
16.00.

24 oktober, IOGT-NTO Går-
den, Klara Södra kyrkogata 20 i 
Stockholm 
7 november, Wendelsbergs 
folkhögskola, Mölnlycke
14 november, IOGT-NTO Går-
den, Vattentorget i Växjö

Kursavgift och reseersättning:
Kursen kostar 200 kronor, IOGT-
NTO står för resor med billigaste 
färdsätt samt lunch och fika under 
dagen.

Anmälan:
Senast två veckor innan respek-
tive utbildningsdag på www.iogt.se/
utbildningar

Har du några frågor om dagen, kon-
takta gärna:
Aktuell alkoholpolitik och opinions-
bildning: 
Bo Högstedt, 08-672 60 47  
Preventionskunskap:
Helena Bergkvist, 08-672 60 18
 
Utbildningsdagarna genomförs i sam-
arbete med IOGT-NTO:s folkhög-
skolor Wendelsberg och Tollare.

Aktuell alkoholpolitik – 
Opinionsbildning – 
Preventionskunskap
Regionala utbildningar

Nu twittrar vi!
Följ IOGT-NTO på Twitter:

twitter.com/IOGTNTO



JUNI
1–12  Skolavslutning Stoppa langningen
6–7 Specialutbildning för DO – 
 Strategiskt ledarskap
7  Val till Europaparlamentet
28–  Almedalsveckan

JULI
3–11  Värvarturné inför kongressen
  –4  Almedalsveckan
8–11  IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Göteborg

AUGUSTI
19–23  Fiske på västkusten, värvarförmån, Kuggavik

SEPTEMBER
 5  Regionala samlingar distriktsvärvarteam,    
 Jönköping, Köping, Ö-vik
12–13  Projektledaren Grundkurs och introduktion,   
 kurs 3
18–19  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
19–20  Metodutbildning Huskuren, Stockholm
18–20  Opinionsbildningsakademin, Tollare
22  Riksstyrelsen sammanträder
25–26  Distriktskonsulentsamling, Stockholm
26–27  Distriktsstyrelsekonferens, Stockholm
26–27  Metodutbildning Ledare Tillsammans, Tollare
29–  Utbildning nya storvärvare, Spanien
30–  Forum för eldsjälar, Stockholm

OKTOBER
   –2  Forum för eldsjälar, Stockholm
   –4  Utbildning nya storvärvare, Spanien
 3  Regional valberedarutbildning, Stockholm
 4  Regional valberedarutbildning, Göteborg
 2–4  NBV:s förbundsdagar
 9–10  Världens barn
 9–10  Regional arbetsledarutbildning, Umeå
10–11  Nya sociala ledare, Tollare
10–11  Metodutbildning, Föräldrar Tillsammans
16–17  Regional arbetsledarutbildning, Tollare
16–17  Regional arbetsledarutbildning, Wendelsberg
19–30  Halloween Stoppa langningen
24  Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,   
 Stockholm
24  Preventionskunskap, Stockholm
21–25  Hantverk i Dalarna, värvarförmån, Saxenborg
29  Ljusmanifestation till minne av narkotikans    
offer

NOVEMBER
 6–8  IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
 7  Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,   
 Göteborg
 7  Preventionskunskap, Göteborg
 7  Regional valberedarutbildning, Umeå
 8  Sattelitkonferenser om rådslag
10–12  Förebygg.nu, Göteborg
12  Tävlingen Pumpen
14  Aktuell alkoholpolitik och opinionsbildning,   
 Växjö
14  Preventionskunskap, Växjö
17  Riksstyrelsen sammanträder
17–18  Rörelsegemensam konsulentsamling
24  Regional projektbytardag, Wendelsberg
25  Regional projektbytardag, Tollare
25  Internationella dagen mot våld mot kvinnor
26  Regional projektbytardag, Umeå

INFORMATION FRÅN IOGT-NTO Kerstin Kokk: 08-672 60 27
kerstin.kokk@iogt.se

KALENDARIUM

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.

Som vanligt medverkar 
IOGT-NTO under Alme-
dalsveckan, och liksom 
förra året blir temat Minska 
alkovåldet.

Under våren har ett flertal 
forskningsrapporter och pro-
gram i radio och TV fastslagit 
att alkohol är den enskilt mest 
betydelsefulla faktorn då det 
handlar om våldsbrott och 
misshandel i Sverige. I 8 av 10 
fall är alkohol inblandat. Sam-
tidigt kommer liknande studier 
från andra delar av världen och 
belägger de samband som alltid 
varit kända, men som sällan 
förts fram i debatten. 

För oss är det angeläget att 
påtala alkoholens betydelse då 
det gäller våldsbrott, men också 
att visa på att det finns alter-
nativ till den ”normaliserade” 
alkoholkulturen.

Därför bjuder vi in till mingel 
fyra kvällar under veckan. Vi 
tycker helt enkelt att Alme-
dalen behöver alkoholfria 
mötesplatser. Vi är särskilt 
glada över de samarbets-
partners som vi hittat till dessa 
arrangemang, viktiga aktörer 
i bemötandet av alkovåldets 
offer.

MINGEL
Måndagsmingel
Måndagen den 29 juni från kl 
20.00. Metodistkyrkan, Adels-
gatan 41
Välkommen till vårt alkoholfria 
mingel där du träffar Bro-
derskapsrörelsens ordförande 
Peter Weiderud och IOGT-
NTO:s förbundsordför-
ande Sven-Olov Carlsson och 
många fler. 
Vi bjuder på lätt förtäring och 
alkoholfria drycker.
Arrangör: Broderskapsrörelsen, 
IOGT-NTO

Tisdagsmingel
Tisdagen den 30 juni från kl 
20.00. Vårdmötesplatsen, Häst-
gatan 1
Välkommen till vårt alkoholfria 
mingel där du träffar Vårdför-
bundets vice ordförande Ingrid 
Frisk och IOGT-NTO:s vice 
förbundsordförande Anna 
Carlstedt och många fler. 
Vi bjuder på lätt förtäring och 
alkoholfria drycker.
Arrangör: Vårdförbundet, 
IOGT-NTO

Onsdagsmingel
Onsdagen den 1 juli från kl 
17.00, Kårhuset Rindi, Tage 
Cervins gata 1
Välkommen till vårt mingel 
där du träffar Läkarförbun-
dets ordförande Eva Nilsson 
Bågenholm och IOGT-NTO:s 
vice förbundsordförande Anna 
Carlstedt och många fler. 
Vi bjuder på scones, te och 
kaffe.
Arrangör: Läkarförbundet, 
IOGT-NTO

Torsdagsmingel
Torsdagen den 2 juli kl 17.00
Välkommen till vårt alko-
holfria mingel där du träffar 
Polisförbundets ordförande Jan 
Karlsen och IOGT-NTO:s 
förbundsordförande Sven-
Olov Carlsson och många fler. 
Vi bjuder på lätt förtäring och 
alkoholfria drycker.
Arrangör: Polisförbundet, 
IOGT-NTO

SEMINARIER
Narkotika i perspektiv
Måndag 29 juni kl. 08.00–
09.30, Skeppskyrkan Elin och 
Justus, Holmen (vid silon)
Narkotikapolitik och aktuella 
trender presenteras av Gazal 
Amini, IOGT-NTO:s för-
bundsjurist .
Lätt frukost serveras.

För somliga är det som att 
komma hem, för andra som 
att åka långt, långt bort, 
till ett ställe där man aldrig 
varit förut. En plats där 
tankar möts, idéer föds och 
framtid skapas.

Du kommer väl ihåg att 
anmäla dig till IOGT-NTO-
kongressen i Göteborg 
8–11 juli? 

Anmäl dig på 

www.kongress2009.se

Årets viktigaste händelse
Alkoholpolitik i EU
Tisdag 30 juni kl. 08.00–09.30, 
Skeppskyrkan Elin och Justus, 
Holmen (vid silon)
Hur ser alkoholpolitiken ut 
i EU och på vilket sätt kan 
Sverige påverka utvecklingen? 
Susanna Odin presenterar det 
aktuella läget och vilka frågor 
som finns på dagordningen.
Lätt frukost serveras.

Frukostmöte, Så mycket sprit 
– Så mycket skit
Torsdag 2 juli kl.08.15-09.00, 
Högskolan, B 24
385.000 barn till missbru-
kare behöver din hjälp och 
förståelse. 
Lifestories, 
Junis presenterar 2009 års 
rapport om stödgrupper i kom-
munerna
Intervju med Ragnwi Marce-
lind, statssekreterare Socialde-
partementet
Medverkande: Ragnwi Marce-
lind, statssekreterare Social-
departementet, Leo Razzak, 
Fryshuset, Greger Walve, Hela 
människan, Carina Eriksson, 
IOGT-NTOs Juniorförbund, 
Junis.

Frukostmöte, Ensam är inte 
stark – Bra karl reder sig inte 
själv
Fredag 3 juli kl 08.00-09.30 , 
Högskolan B 24
Ett frukostmöte med Chaplin-
nätverket om hur barndo-
men kan påverka vuxenlivet 
negativt.
Medverkande: Kristina Axén 
Olin, Nätverket Chaplin, 
Greger Walve, Nätverket 
Chaplin och Hela Människan. 
Samtalsledare: Anders Carl-
berg, Nätverket Chaplin och 
Fryshuset
Arrangör: Fryshuset, nätverket 
Chaplin, IOGT-NTO-rörel-
sen och Hela Människan

Alkovåldet drabbar barnen
Fredag 3 juli kl 14.00-15.30, 
Högskolan, B 24
Medverkande: Carina Eriks-
son, förbundsordförande 
IOGT-NTOs Juniorförbund 
och 
Mattias Lundberg, legitimerad 
psykolog och lektor i psykologi 
vid Umeå Universitet
 Moderator: Christer Wik
 Arrangör: IOGT-NTOs 
Juniorförbund
 
Drogfritt mingel med UNF
Måndag 29 juni från kl 18.00, 
Skeppskyrkan Elin och Justus, 
Holmen (vid silon)
Mingla drogfritt med ung-
domsorganisationer i tältet vid 
hamnen. Underhållning med 
Martin Lagos och alkoholfria 
drinkar utlovas! 

  

IOGT-NTO i Almedalen

Välkommen till höstens regionala 
endagsutbildningar om Aktuell 
alkoholpolitik och opinionsbildning 
samt Preventionskunskap.

Utbildningsdagen inleds med kaffe 
och smörgås klockan 09.30, klockan 
10.00 körs ett gemensamt pass med 
utgångspunkt från IOGT-NTO:s 
nya studiematerial om alkoholpolitik, 
efter lunchen väljer du som deltagare 
inriktning, Aktuell alkoholpolitik 
och opinionsbildning eller Preven-
tionskunskap. Dagen avslutas klockan 
16.00.

24 oktober, IOGT-NTO Går-
den, Klara Södra kyrkogata 20 i 
Stockholm 
7 november, Wendelsbergs 
folkhögskola, Mölnlycke
14 november, IOGT-NTO Går-
den, Vattentorget i Växjö

Kursavgift och reseersättning:
Kursen kostar 200 kronor, IOGT-
NTO står för resor med billigaste 
färdsätt samt lunch och fika under 
dagen.

Anmälan:
Senast två veckor innan respek-
tive utbildningsdag på www.iogt.se/
utbildningar

Har du några frågor om dagen, kon-
takta gärna:
Aktuell alkoholpolitik och opinions-
bildning: 
Bo Högstedt, 08-672 60 47  
Preventionskunskap:
Helena Bergkvist, 08-672 60 18
 
Utbildningsdagarna genomförs i sam-
arbete med IOGT-NTO:s folkhög-
skolor Wendelsberg och Tollare.

Aktuell alkoholpolitik – 
Opinionsbildning – 
Preventionskunskap
Regionala utbildningar

Nu twittrar vi!
Följ IOGT-NTO på Twitter:

twitter.com/IOGTNTO
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social ekonomi  
och miljöarbete
I FoKUs  Medlemmarna i bil-
poolen hade inte tid att serva 
bilarna. Då erbjöd sig koo-
perativet Comintegra att ta 
över skötseln av fordonen. Nu 
får miljön en hjälpande hand 
samtidigt som några före detta 
missbrukare får jobb.

IoGt-nto från Kiruna 
till trelleborg
I rÖreLse Sverige är cirka 250 
mil långt. I bägge landsändar 
finns en IOGT-NTO-förening. 
Accent har besökt Kiruna och 
Trelleborg och avslöjar också 
vilken förening som är minst, 
störst, östligast, västligast , 
äldst och yngst.

IoGt-nto på plats  
i almedalen
I rÖreLse Sommarens politika 
pilgrimsvandring går som 
vanligt  till Almedalen i Visby. 
IOGT-NTO är med för att skapa 
kontakter och påverka.

i  f o k u s

Nr 5 SOMMAr 2009

I rÖreLse  Kongressen är årets höjdpunkt. Val av ny förbundsledning och 
heta debatter om viktiga vägval för framtiden, men också skön gemenskap 
med gamla och nya vänner, seminarier och utflykter. Accent är med vid IOGT-
NTO-rörelsens kongresser och rapporterar om fyra intensiva dygn i Göteborg.

Det hände på kongressen

r e p o r tag e

reportaGe  – Förlåtelse är viktigast av allt, säger rosie Peters. Det är så jag har kun-
nat gå vidare. Hon har till och med förlåtit sin mamma som söp bort hennes barndom. 
Idag är rosie ”en glad skit” som håller på att renovera en älskad röd timmerstuga. 

Rosie vill förlåta för att kunna leva

 

Välkommen till
www.accentmagasin.se

Här får du fortlöpande nyheter 
och fördjupande artiklar om 
alkohol- narkotika- och sociala frågor, folkrörel-
se- och nykterhetsarbete i Sverige och världen. 

Möt människorna som tagit sig vidare från svå-
ra livsomständigheter eller de som hjälper till. 

Här kan du också tycka till om det du läser.
Åter igen, välkommen!
Chefredaktör Eva Åhlström

 

Taltidningen får ny form
Från och med Accent nr 7/09, som kommer i månadsskiftet septem-
ber-oktober, kommer taltidningen att ges ut i digital form på daisy-
skivor.  Skivorna kan spelas upp antingen i en särskild daisyspelare, 
som de flesta synskadade redan har, eller i en dator med CD-fack. 
Från datorn går det också att ladda ner tidningen på en MP3-spelare 
och ta den med sig.

Synskadade kan vända sig till sin syncentral för att få en daisy-
spelare. Personer som av andra skäl föredrar att lyssna på tidningen 
kan höra sig för hos en hjälpmedelscentral om möjligheterna att få 
en spelare. Det går förstås också att själv köpa en daisyspelare. Den 
kostar mellan 3 000 och 5 000 kronor.

Medlemmar och prenumeranter som vill ha Accent som taltid-
ning, men inte redan har det, är välkomna att kontakta oss på redak-
tionen – accent@iogt.se eller 08-672 60 51. 

chefredaktör eva Åhlström



Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

i samarbete med

IOGT-NTO och SalusAnsvar har ett långt och nära samarbete där en av våra största uppgifter är att 
värna om dig som medlem. 2009-års samarbetsavtal innehåller ett fl ertal spännande nyheter. 

Nyhet nummer 3: 5 % av premien direkt till projektet Minska alkovåldet 

• När du som medlem tecknar en ny försäkring går 5 % av premien direkt till projektet 
Minska alkovåldet. Det är ett samarbete som gör många till vinnare!

Ring SalusAnsvar Kundcenter, telefon 0200-87 60 50 och teckna en försäkring idag. 
Mer information hittar du på www.salusansvar.se/iogtnto
Om förfallodagen på din nuvarande försäkring är längre fram får du hjälp att bevaka så att försäkringen blir ändrad i tid. 
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IOGT-NTO:s samarbete med SalusAnsvar har en nästan 70 år lång historia. 
SalusAnsvar har under hela denna tid stött rörelsens arbete inom alkohol- och narkotikafrågor.

SalusAnsvar — En del av 

 Man b
ehöver in

te 

vara tvil
ling

själar...

 ...fö
r att h

a något 

gemensa
mt.

Vet du om att din 
försäkring minskar alkovåldet?




