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Tobaksbolagen lockar
med mintsmak
och söta snusdosor

Onsdag kl 19.30 STOR KONSERT MED JERUSALEM
Streetchurch och EMC 2007 Biljetter 160 kr + 15 avgift.
Barn 7-12 år 80 kr. Biljettcentrum Halmstad Ticknet Atgombud
www.jerusalem.se

Lördag kl 17.00 ROCK-KONSERT FÖR HELA
FAMILJEN, Med Lennart Henricsson, Barn-Oas
Fri entre

Fredag kl 22.00 BIKER- KONSERT CAB SYD
AFRIKA, SIMON ÅDAHL
( INTRÄDE 100 Kr. Barn 7-12 år 80 kr)
Biljett köpes på plats

Lördag kl 20.00 BIKER- KONSERT CAB SYD
AFRIKA, UFFE CHRISTIANSSON
(INTRÄDE 100 kr. Barn 7-12 år 80 kr.)
BIKER GRILLPARTY
Biljett köpes på plats
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GRANSKNING På tio år har de kvinnliga snusarna tredubblats i antal. Små
portionssnusar, färgglada dosor och olika smaker är tobaksbolagens verktyg för att nå den nya målgruppen – tjejerna. Ny forskning visar också att snusare löper dubbels så stor risk att få cancer i bukspottkörteln.

OPINION

Stora förväntningar
inför kongressen
4 LEDARE Framgångarna har
skapa stora förväntningar
inför IOGT-NTOs kongress. En
stor utmaning är att ta vara på
detta uppdämda engagemang.

Nykterhetrörelsens
grund är demokratin

R E P O R TA G E

16 ESSÄ Att organisera och

lobba för nykterhet räcker inte
för att hålla liv i en folkrörelse, skriver Bengt Göransson.
AKTUELLT

WTO hotar svensk
alkoholpolitik
14 I FOKUS WTO-avtalet kan

lika mycket som EU påverka
Sveriges möjligheter att föra
en egen aktiv alkoholpolitik.

Mentorer bygger broar
till vuxenvärlden
18 I FOKUS Via Mentor får elev-

er i årskurs åtta en vuxen att
prata och umgås med. Syftet är
att minska droganvändningen.

Kokaodlingen växer i Bolivia
22

REPORTAGE I Bolivia är kokaodling lagligt och presidenten är ordförande i sex
kokaodlardistrikt. Kokabladen används för traditionellt bruk och är något av
en nationalsymbol. Hur mycket som används till framställning av narkotika är oklart.
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INTERVJU Gunnar Ohr-

lander eller "Doktor
Gormander" har länge varit
engagerad i alkoholpolitik
men tycker att nykterhetsrörelsen har ett problem: den är
för mesig.
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Doften från jorden, de färska
grönsakerna blev en påminnelse om att livet fanns där,
bortom all det svarta.
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KULTUR

Blev drogfri och fann
kärleken i fängelset
35 BOK Kungälvsbon Jonas

Andersson hittade kärleken
och blev drogfri i det ökända
San Pedro-fängelset i Peru.
I RÖRELSE

Sista kongressen
för Torsten Friberg
40 INTERVJU När Torsten Fri-

berg sammanfattar sina 27 år i
ledningen för IOGT-NTO är det
det roliga han minns.

Spretig och sinande
motionsﬂod
44 KONGRESS Årets 28 motioner spretar friskt och är det
PÀUVNÀIUVCCPVCNGVRÁƃGTCÁT

OMSLAGSBILD
Foto: Henrik Sellin
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Det var länge sedan IOGT-NTO gick till en kongress med så stora förväntningar,
både bland de egna medlemmarna men även utanför organisationen, på vad
förbundet ska uträtta i framtiden. En stor utmaning är att ta vara på detta uppdämda engagemang, både hos de nya och hos de som varit med länge.

Ta vara på engagemanget
AV EVA ÅHLSTRÖM

D

en snabba medlemsutvecklingen
I den utmaningen ingår inte minst att ”kongressrävarna” och på dem som leder
de två senaste åren, då IOGT-NTO ta vara på det engagemang som de nya förhandlingarna att se till att de nya känväxt från 33 000 till 45 000 med- medlemmarna för med sig. Något som på ner sig välkomna i gemenskapen och att
lemmar, har gett stolthet och sina håll har visat sig lättare sagt än gjort. deras förslag och synpunkter tas på allvar.
väckt respekt.
Att hitta mötesformer och aktiviteter som
är kongressen lagt fast färdriktI en intervju längre fram i tidningen intresserar både de nya medlemmarna och
ningen för de kommande två
beskriver avgående förbundsdirektören dem som varit med längre är inte så enkelt.
åren gäller det att se över möjTorsten Friberg hur organisationen gått De kulturkrockar som skulle kunna bidra
ligheterna för alla medlemmar
från motvind till medvind och vilken res- till utveckling och förnyelse skapar ibland
pekt förbundet numera möter hos kom- i stället frustration och besvikelse – både – nya och gamla – att få känna sig behövda
muner, myndigheter och andra organi- hos nya medlemmar som inte känner sig och få utlopp för sitt engagemang.
Alla vill inte delta i föreningsaktiviteter,
sationer som gärna vill samarbeta med välkomna och hos dem som jobbar och sliIOGT-NTO.
ter för att få de nya att delta i den traditio- och det måste förstås respekteras. Men det
hindrar inte att alla måste få möjlighet att
I verksamhetsberättelsen för den gångna nella föreningsverksamheten.
tala om vad de tycker om verksamheten,
kongressperioden kan förbundsledningen
hur den kan utvecklas och hur de själva
redovisa rader av framgångar inom alla ¾Av de 100 ombuden har
vill bidra.
verksamhetsområden – alkohol- och nar12 000 nya medlemmar är inte 12 000
kotikapolitik, förebyggande arbete och åtta blivit medlemmar de
problem att ”ta hand om” utan 12 000 möjsocialt arbete – både inom landet, på EU- senaste två åren, och 23
ligheter att ta vara på i form av nya tannivå och i globala nätverk.
kar, erfarenheter och uppfattningar – och
Medias rapportering från årets Folk- under de senaste fem. ½
säkert åtskilliga tusen par armar som är
nykterhetens Vecka, med ett par hundra
et gäller alltså att hitta en balans beredda att ta tag i nya arbetsuppgifter. N
arrangemang runt i landet, vittnar också
mellan otåligheten att gå vidare
om stigande intresse för IOGT-NTOs arbete.
och den tröghet som är både en
Den tidigare lite nedlåtande attityden mot
styrka och en svaghet i alla folkrönykterhetsrörelsen har övergått i respekt
för en rörelse som håller fast vid sin ideo- relser – och i allt demokratiskt arbete. Det
tar tid och kraft att låta intressen och åsiklogi men hittar nya sätt att arbeta.
Framgångarna ger mersmak, och den ter mötas och brytas mot varandra. Men
arbetsplan (mål och verksamhetsinrikt- när man väl kommer överens, inte bara om
ning) som kongressen ska ta ställning till målen utan också om vägen dit, ger det en
vittnar om en otålighet att gå vidare – bli styrka som aldrig så professionella lobbyännu större, bli en ännu mer respekterad grupper inte kommer i närheten av.
2ÁMQPITGUUGPK7RRUCNCƂPPUCNNCHÒTWVaktör och samarbetspartner lokalt, nationellt och internationellt. Eller som Sven- sättningar för en vital och spännande disOlov Carlsson uttryckte det i förra numret kussion om framtiden. Nästan alla distrikt
av Accent: ”Vi måste organisera våra fram- har sett till att utse några nya medlemmar
gångar på ett bättre sätt.” I den intervjun till ombud. Av de 100 ombuden har åtta
säger han också att den stora utmaningen blivit medlemmar de senaste två åren,
är att utveckla den lokala verksamheten och 23 har varit med högst fem år. Att så
många är nya ställer förstås krav både på
för att få mer kraft i rörelsen.

N

D

FÖR ÖVRIGT ANSER ACCENT ATT...

Betala alkoholskulden istället

Barbro behövs i riksdagen

Solen skiner i Karlstad

SKULDSANERING VIN & SPRIT Mats Odell (kd)
vill sälja ut statliga Vin & Sprit och använda
pengarna till att betala av på statsskulden.
Mats Odells partikamrater i regeringen, Göran
Hägglund och Maria Larsson, kan säkert tipsa
om var pengarna behövs bättre.

MISSBRUK Stoppa läkare som langar, kräver
riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp) efter
Dagens Nyheters avslöjande serie om läkare som
skriver ut stora mängder beroendeframkallande
medel. Vilken tur att Barbro Westerholm är tillbaka i riksdagen!

SAMARBETE I Karlstad har elever på på ett
gymnasium i samarbete med polisen formulerat budskap, utformat afﬁscher och gjort en
enkätundersökning bland högstadieelever om
smuggelsprit och langning. Varför kom ingen
på den idén tidigare?

4 ACCENT JUNI 2007

accent

ORDET ÄR FRITT

CjXiYi\m

¾

Citatet
¾Dfi^fejlg\ekXj
eli\[Xe]i\XiY\kj$
[X^\ejYiaXe%½

R E DA K T I O N E N

accent
Accent ges ut av IOGT-NTO,
UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund och
JUNIS, IOGT-NTOs Juniorförbund.
Pressläggning detta nummer:
24 maj
REDAKTION

GUNNAR LARSSON ironiserar
över TV4s vilja att bevara och
utveckla alkoholtraditionen.

Eva Åhlström
Chefredaktör,
ansvarig utgivare
08-672 60 51
eva.ahlstrom@iogt.se

Patrik Sandström

Årets Tompava
vill jag ge till TV4

Alkohol och spridningen av hiv hör ihop menar insändaren.

MEDIA Ingen känner väl så

Alkoholen sprider hiv

starkt som TV 4 för att bevara
och utveckla alkoholtraditionen. Under Bengt
Fritiofssons ledning har kanalen
gjort heroiska
insatser. Morgonsupen tas nu
redan före arbetsdagens början.
Har man ett särskilt avtal
med alkoholbranschen, och
är man skyldig att redovisa
dit? Hur regleras textreklam
som är obetalbar för alkoholbranschen?
Varför inte att ge årets Tompava som pris?
GUNNAR LARSSON

VASSASTE PENNAN
Gunnar får en miljonlott!

FOTO: PIERRE ANDERSSON

ALKOHOL Vietnamesiska män köper sex när de druckit alkohol. Det är de
inte ensamma om. Det gör män världen över. De köper i högre grad sex när
de är alkoholpåverkade. I rapporten Behind the pleasure (2006) publicerad
av Family Health International intervjuas 324 personer i Vietnams tre största städer, Hanoi, Haiphong och Ho Chi Minh City (Saigon), fördelade på 222
män, 61 gifta kvinnor och 41 personer som driver nöjesställen. Enigheten
om alkoholens roll är överväldigande. Med köp av sex ökar risken för hivsmitta och särskilt om sexköparen är alkoholpåverkad. En gift man i Hanoi
uttrycker det så här: “Yet when you’ve had alcohol, your head is no longer
clear and you’re afraid that using a condom will affect the pleasure.” Risken
att man slarvar med kondom ökar om man druckit.
Det är uppenbart att kampen mot prostitutionen i utvecklingsländer
liksom kampen mot aids måste innehålla alkoholpolitik. Rapporten bekräftar bara än en gång behovet av att uppmärksamma alkoholen i utvecklingssamarbetet/biståndet.
Utvecklingsländer har ännu oftast en låg eller mycket låg alkoholkonsumtion jämfört med västerlandet. Men alkoholindustrin, inklusive svenska
Vin&Sprit och Carlsberg, utökar sina marknader i snabb takt. Med ökad
konsumtion följer ökade negativa effekter, varför alkoholindustrins möjligheter att exploatera nya marknader måste begränsas. Sveriges agerande
i WTO/GATS (genom EU) måste återspegla detta. Det är en central fråga i
trovärdigheten i Sveriges uppriktighet att bistå utvecklingsländerna.
PER-ÅKE ANDERSSON

Idealisera inte
alkoholtraditionerna
MEDIA Under bästa sändningstid, då många barn och ungdomar sitter bänkade framför
teven sprider TV 4 otäcka
alkoholtraditioner till sina tittare. I programmet ”Tack gode
Gud” visar kanalen till exempel att under midsommar ska
det ätas sill och drickas nubbe.
Vi vuxna ska dricka oss fulla
och bli tokiga.Något i stil med
att man inte kan ha roligt på
midsommar och vara nykter
konstateras av kända skådespelare som Björn Kjellman.
Midsommarsupandet är
förödande! Detta är en av de
tidpunkter på året då det är
”okej” att supa sig redlös. Det
är ”okej” för såväl gammal
som ung att dricka sig full, det
är ändå ingen som bryr sig.

Redaktionssekreterare,
form och layout
08-672 60 50
patrik.sandstrom@iogt.se

Projektledare NBV ”Alkohol som utvecklingshinder”

Vi vuxna måste vara goda
förebilder för våra barn och
ungdomar. Det är viktigt att vi
XKUCTCVVFGVIÁTCVVƂTCOKFsommar utan att berusa sig. Vi
måste visa att midsommar inte
är en synonym till suparfest.
Både TV 4 och Björn Kjellman
visar att de i detta fall inte är
några goda förebilder!
JOHANNES HJALMARSSON

Skolan kan inte
ta föräldraansvar
SKOLA I en insändare i lokaltidningen klagar en tonårsförälder på att gymnasieskolan inte tar sitt ansvar när
det gäller åldersgränser för
alkohol. Skolan har alltså fått
ta över ansvaret för det som

varje förälder borde inse, att
man inte ska använda alkohol
i unga år.
Varför ska det vara nödvänFKIVCVVƂTCCXIÁPIGPHTÁP
UMQNCPOGFCNMQJQN!&GVƂPPU
alkoholfritt att köpa på Systemet. Avslutningen är dessutom inte någon enstaka fest
utan en rad fester med öl, vin
och sprit.
Att ungdomar utsätts för
grupptryck vet vi. Men hur
de klarar att stå emot trycket
beror på vilka värderingar
de fått med sig hemifrån och
vilken inställning föräldrarna
själva har till alkohol. Det är
föräldrarnas ansvar att tonåringarna får bra förebilder och
klarar att möta vuxenvärlden.
RONNIE WRETLING

Maria Zaitzewsky
Featureredaktör, reporter
08-672 60 56
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ORD MOT ORD
IOGT-NTO måste våga pröva nya idéer, tycker Jan Linde, som tidigare haft ﬂera
tunga uppdrag och varit anställd inom rörelsen. I avvaktan på att förbundet ska
starta en tankesmedja har han gjort en egen ”spaning” och funnit fyra områden
där IOGT-NTO-rörelsen bör vara med och påverka utvecklingen.

Våga pröva nya idéer
AV JAN LINDE, MEDLEM I IOGT-NTO-RÖRELSEN SEDAN 1960

I

OGT-NTO har fått många nya medlemmar, men hur är det med demokratin
och lusten att pröva nya idéer? Till
kongressen i Jönköping 2003 fanns en
motion om en tankesmedja.FörbundsstyTGNUGPƂEMKWRRFTCICVVVCKPKVKCVKXKHTÁICP
Sedan dess har inget hänt. Det betyder väl
att var och en får vara sin egen tankesmedja? I min ”spaning” ser jag fyra områden
som behöver uppmärksammas.
Ledarutveckling En folkrörelse måste
vara självförsörjande på nya ledare. Därför
måste vi erbjuda medlemmar och blivande
medlemmar möjlighet till ledarutveckling.
Våra tre ungdomsförbund har medvetna
strategier för att rekrytera nya ledare och
för att stödja dem i sin ledarroll. Men IOGTNTO saknar en sådan strategi och måste
gå ut och leta efter ledare när vi ska utse
generalsekreterare, lotteridirektörer eller
folkhögskolerektorer. Vi måste starta ett
ledarutvecklingsprogram för att klara
framtiden!
Politikerträning Samhället blir allt mer
politiskt, men allt färre innehar politiska
uppdrag. Folkrörelseuppdrag är meriterande men leder inte med automatik till
att man skolas för politikerrollen.
IOGT-NTO vill vara en ledande alkoholpolitisk organisation och måste därför ta
ansvar för att medlemmar tar politiska
uppdrag (förhoppningsvis i alla partier)
och stödja och hjälpa dem i den rollen. Vi
bör starta en politikerutbildning för våra
medlemmar, helt öppet och i dialog med
partierna!
Familjesfären I dagens samhälle betonas
familjens betydelse. Barnens bästa står i
fokus, både för föräldrarna och i samhällsdebatten. Valet av förskola och skola blir
allt viktigare. Föräldraförsäkringen ger
DCTPHCOKNLGT P[C OÒLNKIJGVGT ƃGT HÒTÀNF-

ensamstående med barn, för deras fritid
och semester?
Den sociala ekonomin Samhällets indelning i fyra sektorer – offentlig verksamhet,
näringslivet, familjesfären och den sociala
ekonomin – blir allt tydligare. Nykterhetsrörelsen är en viktig del av den sociala ekonomin och bör vara med när denna sektor
nu ökar i betydelse.
Våra samlingslokaler, kursgårdar, lotteriföretag och folkhögskolor är tydliga
aktörer inom den sociala ekonomin, liksom studieförbundet NBV. Men vi kan göra
mycket mer! Här är ett par förslag:

Jan Linde efterlyser nya vägar att gå.
FOTO: PHOTOS.COM

¾Vi kan starta sociala

V

företag och erbjuda tjänster inom våra områden
till näringslivet, offentlig
verksamhet och familjer.½
rar är med sina barn i olika aktiviteter, och
politikerna diskuterar vårdnadsbidrag.

M

en IOGT-NTO ser inte möjligheterna i verksamhet för hela
familjen. Vi tror att 70-talslösningen med tre ungdomsförbund (som bildades som en anpassning till
statsbidragsreglerna) och ett ”vuxenförbund” också ska gälla på 2010-talet.
Vad gör vi för att stärka föräldrars självkänsla, vi som vet att föräldrarna betyder
så mycket för ungdomars alkohol- och
drogvanor? Vad gör vi till exempel för

i kan starta sociala företag och
erbjuda tjänster inom våra områden till näringslivet, till offentlig
verksamhet och till familjen. Det
kan gälla utbildning eller drogförebyggande arbete, gärna i samverkan mellan
rörelsen och folkhögskolorna. Vi kan också ge stöd till medlemmar som etablerar
sig inom den sociala sektorn, till exempel
genom styrda uppdrag från rörelsen.
Tänk om IOGT-NTO-rörelsen kunde
starta ett projekt för att stödja god självkänsla bland ungdom med kultur och
bildning som metod. Vi skulle kunna driva
kulturskola åt kommuner och se de positiva effekterna i form av minskad användning av alkohol och andra droger. Erbjuda
föräldraskolor som stödjer föräldrar ur
alla grupper i rollen som förälder. De kan
genomföras som sommarverksamhet på
kursgårdar och folkhögskolor och som
cirklar i NBV.
Vi styr utbildningen med demokratiska
principer och fostrar en ny generation i vår
anda. Har vi råd? Ja, det har vi, eftersom
kommunerna och föräldrarna kommer att
betala! N

PRESSGRANNAR
SYDÖSTRAN ”En aktivare
alkoholpolitik” kräver Kenneth Jonsgården i en ledare.
Han påminner om den ökande alkoholkonsumtionen,
våldsbrotten och olyckorna i
alkoholens spår och skriver:
”Mot den här bakgrunden
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är det viktigt att den restriktiva alkoholpolitiken inte
förbyts mot uppgivenhet.
Alkoholskatten ska självfallet inte sänkas.
Hur mycket vi än sänker
alkoholskatten så kommer
spriten ändå alltid att vara

billigare någon annanstans.
(…). Vi måste få en renässans för aktiv alkoholpolitik,
som utifrån sociala skäl
verkar för att de värsta
avarterna i dagens utveckling motarbetas. Vi behöver
till exempel ingen alko-

holreklam. Vi behöver inte
dokusåpor, där ungdomar
super sig redlösa. Vi behöver
striktare införselregler, och
vi behöver en mer socialt
inriktad alkoholpolitik. Det
får aldrig vara någons frihet
att supa ihjäl sig.”

KARLSKOGA-KURIREN ”Bryt
en dålig tradition”, uppmanar Monica Sundberg i en
ledare i Karlskoga-Kuriren.
”Samtidigt kommer Världshälsoorganisationen med
en rapport som visar att
alkohol är den femte ledande
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GÖRAN HÄGGLUND, socialminister, om införselreglerna.

Le^[fdj]pcc\i`\kmekXkmik\Zb\e
MÅNADENS SNACKIS Alla snackar om ungdomsfyllan på helger och framförallt storhelger som regnet,
tråkigt men inget att göra åt. En undersökning på
ungdomssajten Lunarstorm inför Valborg visade att
hälften av ungdomarna mellan 15 och 18 år planerade
att ”supa sig fulla”. Precis som många fruktat blev det
en stökig helg. Maria ungdomsmottagning i Stockholm
som tar emot berusade ungdomar tvingades stänga

under natten på grund av överbeläggning. På morgonen efter Valborg fanns fortfarande 34 unga intagna
kvar. Från övriga landet rapporterades om hundratals
omhändertagna ungdomar, fylleri, misshandel och
stora mängder beslagtagen alkohol. En stökig Valborg
säger polisen, media rapporterar, en del förfasar sig
men ingen verkar tro att det går att göra något åt det.
/RED

1000 ORD

FOTO: SCANPIX

...än klappar hjärtat med friska slag...
TRADITIONER Mössan, blommorna och ölburken är de numera traditionella attribut vid studentﬁrandet. Man undrar varför inte bryggerier-

na tagit fram ett student-öl eller Vin&Sprit en Absolut geni-kampanj.

orsaken till för tidig död. I
industrivärlden är det värre
än så. Där ligger alkohol som
tredje största riskfaktor efter
rökning och högt blodtryck.
EU-parlamentet har vaknat till och varnade häromdagen för att ungdomars

råsupande sprider sig över
Europa. Kan man hoppas på
en EU-tillnyktring i frågan?
Det vore önskvärt att hela
EU börjar inse att man måste
ha en rågång mellan kraven
på en fri marknad och varor
som påverkar folkhälsan. ”

VÄSTERBOTTENS-KURIREN ”Värna den svenska
alkoholpolitiken” uppmanar
Västerbottens-Kuriren i ett
ledarstick:
”Det ﬁnns alla skäl
att fortsätta värna den
traditionella svenska alko-

/RED

holpolitiken och stå emot
alkoholindustrins lobbyister
som i ena mungipan lovordar
informationsinsatser och i
den andra för fram krav på
skattesänkningar.
Den så kallade totalkonsumtionsmodellen, som

säger att det är den samlade
konsumtionen som avgör
hur stora alkoholskadorna
blir, har inte spelat ut sin roll.
Tvärtom ﬁnns det alla skäl
att arbeta för dess genomslag även på europeisk nivå.”
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På tio år har de kvinnliga snusarna tredubblats i antal. Små
portionssnusar, lila dosor och
olika smaker är tobaksbolagens verktyg för att nå den nya
målgruppen – tjejerna.
N TJEJSNUSARNA Snuset har gjort en klassresa. Det som förut varit ett glesbygdsproblem har letat sig in ända till Stureplan.
Snus har blivit trendigt. Störst ökning kan
man se bland kvinnor där användandet har
tredubblats de senaste tio åren. Swedish
Match uppskattar att var femte snuskonsument är en kvinna.
Kvinnors ökande användande syns tydligt i butikernas snushyllor. Snus varken
ser ut eller smakar som det traditionellt
sett har gjort.
– Kvinnor har ett större behov av att vara
diskreta och de vill ha bra andedräkt, säger
Ewa Hagert, marknadsdirektör på snusbolaget Fiedler & Lundgren.
I takt med att nya snusprodukter lanseras på marknaden ökar snusanvändandet.
Fredrik Söderhielm på A Non Smoking
Generation tycker att snusbolagen har skapat en livsstil kring snus med de designade
dosorna och nya smakerna.
– Vi är oroliga för den utveckling vi kan
se. Framförallt tobaksbolagens inriktining
på unga och kvinnor som får en effekt att
kvinnor tar efter mäns dåliga vanor, säger
han.
Det allra tydligaste ”tjej-märket” är Mocca med sina lila dosor.
– De riktar sig verkligen mot unga.
Designen och innehållet med mindre portioner och andra smaker som ska tilltala
unga tjejer. De ser ut som en sminkdosa
som ska fungera i handväskan, säger Fred- När A Non Smoking Generation visar en vanlig dosa med grovsnus för skolelever blir tjejerna äcklade.
rik Söderhielm.
A Non Smoking Generation åker ofta ut
i skolor och informerar om tobak. När de med de lila dosorna och pekar på att det
– Vi är ett kommersiellt företag. Naturvisar två olika typer av dosor för tjejer får ƂPPUGPÁTUITÀPU
ligtvis är nikotintuggummin och plåster
de helt olika reaktioner. När en vanlig dosa
– Vi säljer lagligt snus till vuxna,
bäst för individen. Men risken med snus
med grovsnus visas blir tjejerna äcklade.
Mikael Arnebert, informationschef på är bara några promille jämfört med risken
När den sötare dosan med
med cigaretter, säger han.
mintsmak visas blir det istället
Av de kvinnor som börjar snusa är 60-70
en gillande reaktion. Fredrik
procent tidigare rökare.
Söderhielm anser att tobaks– Vi skulle gärna se att alla rökare gick
FREDRIK SÖDERHIELM, A NON SMOKING GENERATION
bolagen bär ett stort ansvar för
över till snus. Det kommersiella intresset
det ökande användandet.
Swedish Match, håller med om att de har går hand i hand med folkhälsan.
Ewa Hagert, på tobaksbolaget Fiedler & ett ansvar, men framhåller samtidigt att
Men de 30-40 procent nya snusare som
Lundgren som producerar märket Mocca, många går från rökning till snus, vilket är inte har rökt tidigare?
tycker inte att de riktar sig mot unga tjejer ett bättre alternativ.
– Då kan man fundera på hur många av

¾;<J<ILKJFD<EJD@EB;FJ8
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Fredrik Söderhielm på A Non Smoking Generation ser tydligt hur tobaksbolagen riktar in
sig på yngre kvinnor.
FOTO: HENRIK SELLIN

de.

När den sötare dosan med mintsmak visas blir det istället en gillande reaktion.
FOTO: HENRIK SELLIN

dem som hade blivit cigarettrökare om de
inte börjat snusa. Det går bara att spekulera i, men det är säkert en del.
På Fiedler & Lundgren menar man att
dessa är en inströmning som alltid har funnits och att ansvaret ligger mer på individen än dem själva.
– Vi säljer snus till vuxna som gör egna
val. Alla vuxna individer får fatta egna
beslut, säger Ewa Hagert.
De som aldrig tidigare snusat börjar ofta
OGFOKPKUPWUCTUQOKFCIƂPPUKOÁPIC
sorter.

Kan ni förstå oron A Non Smoking Generation känner över att tobaksbolag vänder
sig alltmer till förstagångssnusare?
– Ja det kan jag förstå, men vi ser inga
tecken i statistiken på att yngre kvinnor
börjar snusa. Att barn och ungdomar ska
vara tobaksfria är vår absoluta åsikt. Jag
tycker att A Non Smoking Generation fokuUGTCTHÒTO[EMGVRÁUPWUGVPÀTFGVƂPPUGVV
stort problem med cigarettrökning, säger
Mikael Arnebert.
Enligt Fredrik Söderhielm tyder allt på
att snusandet kommer fortsätta att öka om

30-40 procent av kvinnorna som börjar snusa
har inte rökt förut.
FOTO: HENRIK SELLIN

ingen stoppar tobaksbolagens framfart.
– Det har fått härja fritt och inte ifrågasatts. Det är en ovetenskaplig drog, men om
fem till tio år tror jag att det kommer att
ƂPPCU XGVGPUMCRNKIC TCRRQTVGT UQO XKUCT
hur skadligt det är. Det som man säger om
snus idag sa man om cigaretter för 50 år
sedan. Snusbolagen borde se sig i spegeln.
Varje dag blir 5o ungdomar beroende av
EKICTGVVGTQEJUPWU&GVÀTRGTÁT
säger Fredrik Söderhielm.
MARIA HAGSTRÖM
accent@iogt.se
JUNI 2007 ACCENT
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Ett glas vin och en festsnus ledde till mera och idag är Maria Thunberg storsnusare.
FOTO: HENRIK SELLIN

Marie Thunberg började festsnusa för fem år sedan. Festsnusandet blev till vardagssnusande och nu har hon försökt
sluta fyra gånger. Lika många
gånger har hon börjat igen.
N TJEJSNUSARNA Enligt statistiken är tre
procent av snusarna kvinnor. Men då är inte
festsnusarna inräknade – och de är många.
– Det är jättevanligt att tjejer snusar.
Nästan alla mina kompisar gör det, minst
tio stycken, men då är många festsnusare,
berättar Marie Thunberg, 27.
För henne började det just med festsnusande. Maries dåvarande pojkvän var
storsnusare. Marie som varken rökt eller
snusat tyckte att
det var äckligt med
hans baksnusar och
tjatade ständigt på
honom att sluta. På
en fest bestämde de
sig för att slå vad.
Om han förlorade vadet skulle han sluta
snusa och om hon förlorade skulle hon
testa. Marie förlorade.
*QPIKNNCFGPKMQVKPMKEMGPJQPƂEMQEJ
GPUPWUDNGXVKNNƃGTCQEJJQPDÒTLCFGHGUVsnusa. Därifrån var det lätt att gå över till
att snusa till vardags.
– Jag började med Catch Mini lakritssmak. Det var det enda som fanns för tjeLGT PW ƂPPU FGV JWT O[EMGV UQO JGNUV
Dosorna är ganska söta. Jag tror att om
man börjar snusa som tjej idag, så börjar
man med de gulliga förpackningarna. De

lila dosorna vänder sig helt klart till unga,
äldre skiter i förpackningen.
Nu kallar Marie sig för genuin storsnusare.
– Det är inte det smartaste valet jag
har gjort, säger hon och berättar att hon
bestämde sig för att sluta när hon hade
snusat i ett år.
– Det gick inte bra. Jag var som ett monster, jag blev lätt irriterad. Man tror inte att
man är så beroende förrän man försöker
att sluta.
HON HADE HÅLLIT UPPE i tre månader innan hon
började igen. Tre gånger till har hon försökt att sluta men alltid trillat dit.
– Jag vet själv att det inte är bra för mig,
inte för tandköttet och hjärtat. Överläppen är halvskrövlig och torr. Förut drogs
tandköttet upp och det ilade mycket. Men
PW ƃ[VVCT LCI TWPV
snuset så det har
blivit bättre. Jag har
läst om alla negativa
effekter, därför vill
jag lägga av.
MARIA THUNBERG, 27 ÅR
Men hon tror inte
att hon kommer att lyckas med det förrän
det är dags att skaffa barn.
– Då kommer jag absolut att sluta, då har
jag stora skäl. Jag kan bli orolig över att jag
snusat så många år. Jag hade aldrig trott att
jag skulle snusa så länge.
Finns det något du vill säga till festsnusare?
– Lägg av! Sluta på en gång. Festsnusar
man är det lätt att trilla in i vardagssnusandet.

¾D8EKIFI@EK<8KKD8E
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MARIA HAGSTRÖM
accent@iogt.se

N HÄLSORISKER Ökad risk för cancer
och död i hjärt- och kärlsjukdomar – det
är snusets främsta hälsorisker. Det ﬁnns
mängder av studier på cigarrettrökning.
Snus är däremot relativt outforskat.
– Men vi vet att det innehåller cancerframkallande ämnen, säger Göran
Pershagen, professor vid institutet för
miljömedicin på Karolinska Institutet.
Snuset innehåller även ämnen som
kan skydda mot cancer.
– Men den sammanlagda bilden talar
för att såväl skandinaviskt snus som icke
skandinaviskt är cancerframkallande,
bland annat då det gäller cancer i bukspottskörteln.
Det bekräftades i en nyligen publicerad undersökning i den medicinska
tidskriften the Lancet gjord av forskare
vid Karolinska Institutet på 300 000 manliga byggnadsarbetare. Den visade att
det är dubbelt så stor risk att få cancer i
bukspottkörteln för snusare jämfört med
icke-snusare.
Snus påverkar också hjärt-kärlsystemet med en omedelbar höjning av
blodtryck och hjärtfrekvens. Det har inte
visats orsaka hjärtinfarkt men risken
är större för en snusare att dö i hjärtinfarkt om en sådan inträffar. Det kan bero
på att vävnadsskadan i hjärtmuskeln blir
större hos snusare.
Rökning är skadligare. Är det en bra
idé att börja snusa för att lyckas sluta
röka? I en annan artikel i the Lancet påvisades att det är mycket bättre att gå över
till snus om man röker. Men Göran Pershagen tycker inte det är någo bra idé.
– Det är bättre att tugga tuggummi
eller använda plåster, det är mindre
skadligt. Det allvarliga som vi ser nu är
att nya generationer börjar snusa. Det
stora problemet är inte rökare som går
över till snus utan det är nya snusare som
aldrig har rökt.
MARIA HAGSTRÖM
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Den ökade alkoholkonsumtionen har på sex år lett till en
ökning av dödsfall i skrumplever med 10 procent bland män
och 25 procent bland kvinnor.
N FOLKHÄLSA Sedan Sverige blev medlem
i EU 1995 har alkoholkonsumtionen ökat
med 25 procent. Snabbast ökade drickandet mellan 1997 och 2004 för att sedan
plana ut. Den främsta förklaringen till den
kraftiga ökningen är att Sverige efter EUmedlemskapet stegvis avskaffat de införselkvoter som tidigare kraftigt begränsade
hur mycket alkohol man kan ta med sig
hem i samband med utlandsresor. Sedan
2004 kan den som varit utomlands ta med
sig i stort sett obegränsade mängder alkohol hem.
Kritiker har länge framhållit att avskaffade införselkvoter skulle ge både ökad
konsumtion och en ökning av alkoholrelaterade skador. Nya siffror visar att de har
rätt.
Statistik från Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning,
vid Stockholms universitet, visar att dödsfallen på grund av skrumplever har ökat
kraftigt de senaste åren. Nu dör fem män Fem män och två kvinnor per 100 000 invånare dör varje år på grund av skrumplever.
och två kvinnor per 100 000 invånare varje
FOTO: PHOTOS.COM
år på grund av skrumplever. Detta är en
av konsumtionen och nu ser vi konsekvenökning med tio proserna, säger hon till Svenska Dagbladet. Liv
cent bland män och
och hälsa står på spel och våldet mot kvinhela 25 procent bland
norna har ökat. Det visar att vi måste hålla
kvinnor.
fast vid den restriktiva alkoholpolitiken.
– I absoluta tal är
Bland annat vill Maria Larsson att läkarskadorna större bland
MARIA LARSSON, FOLKHÄLSOMINISTER
PCKPQORTKOÀTXÁTFGPUMCUVÀNNCƃGTHTÁIQT
männen, men visst är
– Det skulle kunna vara så, men det är om patienternas alkoholvanor. Hon tänker
det oroande att ökningen relativt sett är
större bland kvinnor, säger Mats Ramstedt, ännu ingen som har gått in och analyserat också arbeta för en restriktiv alkoholpolitik
statistiken på det sättet, säger Mats Ram- inom EU och för att medlemsländerna ska
alkoholforskare på Sorad.
kunna ha egna införselkvoter för alkohol.
stedt.
VARFÖR SKADORNA BLAND KVINNOR procentuellt
PIERRE ANDERSSON
Med tanke på hur mycket alkoholkonpierre.andersson@iogt.se
sett ökar snabbare än bland män kan inte sumtionen ökat sedan EU-inträdet hade
Mats Ramstedt svara på.
forskarna förväntat sig ännu större ökning– Våra undersökningar visar att kvoten ar av skador och dödsfall på grund av alkoFAKTA SKRUMPLEVER
mellan mäns och kvinnors drickande har hol. Mycket talar dock för att behandlingvarit ganska konstant sedan mitten av nit- GPCXUMTWORNGXGTDNKXKVDÀVVTGQEJCVVƃGT
ALKOHOLMISSBRUK Den vanligaste orsaktiotalet. Kvinnors konsumtion har ökat därför överlever.
en till skrumplever är långvarigt alkoholNKMCUPCDDVUQOOÀPPGPU/ÒLNKIGPƂPPU
missbruk. Den tar lång tid att utveckla. En
förklaringen i att kvinnor skadas vid en FOLKHÄLSOMINISTER MARIA LARSSON HAR uppkvinna behöver dricka en tredjedels ﬂaska
märksammat de ökade skadorna och vill
lägre konsumtionsnivå än män.
vin om dagen i 10-20 år för att utveckla sjukEn annan möjlig förklaring skulle kunna satsa mer på det förebyggande arbetet.
domen. I sin yttersta form är skrumplever
vara att konsumtionen blivit mer snedför- Målet är att sänka alkoholkonsumtionen i
ett mycket farligt tillstånd där överlevnaden
delad mellan olika grupper. Att en liten Sverige med 30 procent på tio år.
ligger på omkring 50 procent.
– Vi har haft en väldigt dramatisk ökning
grupp dricker mycket mer än tidigare.

¾M`_Xi_X]k\emc[`^k[iXdXk`jb
be`e^Xmbfejldk`fe\e
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FORSKNING Otrygga hanråttor som inte får träffa sin
mamma som unga väljer oftare alkohol senare i livet.
Det är farmacie doktor Lisa Gustafsson från Nybro som
i en femårig studie i Uppsala visat hur hanråttor som
vuxit upp i en miljö där de separerats från sin mamma
oftare väljer alkohol framför vatten när de blivit stora.
– Uppväxtmiljön kan sätta permanenta spår i hjärnan.

Vi försöker hitta mekanismerna bakom ökad sårbarhet
för ett alkoholberoende, och på så sätt skulle man
kunna hitta nya läkemedel, säger Lisa Gustafsson till
SVT Smålandsnytt.
Koppling mellan uppväxtmiljö och drogvanor gäller
även människor, men arvet påverkar något mer, menar
/DRUGNEWS
Lisa Gustafsson.

Ensamma råttor dricker mer.

Alkohol tredje
största riskfaktorn

Nytt statligt stöd till
förebygg i skolan

FOLKHÄLSA Enligt WHOs rapport om den globala situationen när det gäller alkohol och
hälsa som släpptes i maj är
alkohol den tredje största riskfaktorn för sjukdom och för
tidig död i industrivärlden. På
första och andra plats kommer
rökning och högt blodtryck.

FÖREBYGG Regeringen beslutade i april att satsa 5,9 miljoner
kronor på projektet ”Skolan
förebygger”. Projektet drivs av
Statens folkhälsoinstitut och
har till syfte att sprida alkoholoch narkotikaförebyggande
metoder i skolan.
Projektet pågår sedan 2005
QEJDGƂPPGTUKIPWKGPKPVGPsiv fas med konferenser runt
om i landet om hur man förstärker det förebyggande arbetet i skolan. En del av pengarna
kommer att användas för att
utvärdera de metoder och program som sprids inom ramen
för projektet.

Alkohol- och drogterapeuter förenas
ARBETE I början av maj bil-

dades FAD, Föreningen för
alkohol- och drogterapeuter,
en yrkesförening med syftet
att föra fram medlemmarnas
kunskaper. Grundarna av FAD
anser att alkoholism borde
betraktas och behandlas som
GVVU[PFTQODGUVÁGPFGCXƃGTC
sammankopplade problem
snarare än som en enda sjukdom som alltid kan behandlas
på samma sätt.
Föreningen pekar också på
att enbart medicinsk behandling av alkoholism ger försumbara resultat och efterlyser ett
bättre helhetsperspektiv.
– Den yrkesgrupp som har
helhetsperspektiv och yrkeskunskaper för rätt behandling
till rätt person med rätt personal i rätt tid och rätt miljö, det
är vi, säger Maria Bergström,
en av FADs grundare.

Fortsatt låga priser
på narkotika
NARKOTIKA Narkotikapriserna
i landet är oförändrat låga,
konstaterar en CAN-studie
baserad på polisuppgifter.
2TKUGTPCJCNXGTCFGUHÒTƃGTC
preparat under 1990-talet i
landet för att under 2000-talet
plana ut.
Narkotika är något billi-
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Tidig kontakt med mödravård ska minska alkoholskadorna.
FOTO: PHOTOS.COM

TIDIGT ALKOHOLPRAT
GRAVIDITET Tre fjärdedelar av landets landsting har tidigarelagt
sina hälsosamtal med gravida kvinnor. Det visar en enkät som Statens folkhälsoinstitut sammanställt. Detta är en liten men viktig
förändring i mödravården som kan leda till färre alkoholskador hos
barn.
Tidigare har gravida kvinnor kallats för ett inskrivningssamtal på
mödravårdscentralen först i tionde till tolfte graviditetsveckan. Idag
kallas många till ett hälsosamtal redan i femte till sjunde graviditetsveckan.
– En glädjande förändring som har varit snabb, det är bara ett par
år sedan vi började arbeta med frågan. Anledningen är troligen att
arbetet har känts angeläget för barnmorskorna och gensvaret har
därför varit stort, säger Eva-Karin Envall vid Folkhälsoinstitutets
riskbruksprojekt.
Alkohol kan skada fostret under hela graviditeten och det är viktigt att nå ut med information så tidigt som möjligt. Syftet med en
tidigarelagd träff är därför, förutom att bekräfta graviditeten, att
snabbt ge barnmorskan tillfälle att informera och diskutera livsstilsfrågor där alkoholbruk är särskilt viktigt.
PIERRE ANDERSSON

gare i storstadsområdena än i
övriga landet. Särskilt låga är
de i Sydsverige för amfetamin,
heroin, marijuana och ecstasy
vilket kan bero på att mycket
av smugglingen går via Skåne.
Snittpriset under 2006 var
för hasch cirka 80 kronor per
gram (intervall i landet 60-150
kr/g), amfetamin 250 kronor
(125-400 kr/g), brunt heroin
1000 kr (300-2000 kr/g), och för

kokain 800 kronor (600-1200
kr/g). Indexvärdet för växtdrogen khat har gått ner till en
tredjedel sedan år 2000 men
antalet polisrapporter är få.
Att tullens och polisens
DGUNCIJCTƃGTHCNFKICVUUGFCP
1990-talet samtidigt som priserna halverats talar för att
KPƃÒFGVQEJVKNNIÁPIGPRÁPCTkotika i landet är fortsatt hög,
/DRUGNEWS
enligt CAN.

Var femte köper
illegal alkohol
INFÖRSEL Var femte svensk har
köpt alkohol från privatpersoner som köpt med sig den från
utlandet. Detta enligt en intervjuundersökning med 10 000
svenskar som Stockholms
Universitet gjort på uppdrag
av Alkoholkommittén.
– Alla vuxna som köper och
säljer olaglig utlandsalkohol
stöttar en handel som bidrar
VKNNCVVCNNVƃGTWPIFQOCTTKUMGrar att drabbas av våldsbrott,
beroende och alkoholskador
tidigt i livet. Därför är det
viktigt att vi vuxna tar avstånd
från handeln med olaglig
utlandsalkohol och tipsar
polisen så fort vi misstänker
att sådan handel förekommer,
säger Håkan Wrede, kanslichef
på Alkoholkommittén.
Unga killar mellan 20 och
24 år är den grupp som köper
mest, här svarar hela 44 procent av de tillfrågade att de
köpt utlandsalkohol av någon
privatperson det senaste året.
På frågan om man kan tänka

¾

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

¾<e_pgfk\jiXkkfdmXe[cXXcbf_fc\e
k`ccY`cYiejc\\cc\ijgfcXimkjbX%½
HÅKAN JOHANSSON, logistikchef på Systembolagets
destruktionsanläggning i Jordbro som varje år förstör
750 000 liter alkohol på grund av trasiga förpackningar
eller att bäst-före-datumet gått ut.

DfY`c\ebXe^gjgi`k
TEKNIK Framtidens mobiltelefoner kan komma att drivas med träsprit. Detta enligt danska forskare som arbetar med att ta fram bränsleceller som tankas just med
metanol. Bränslecellerna är tänkta att ersätta uppladdningsbara batterier som nu sitter bland annat i mobiltelefoner och bärbara
datorer. Tekniken ﬁnns redan nu men styckpriset är ännu för högt för att
/PA
kunna konkurrera med traditionella batterier.

T R E F R ÅG O R

sig att köpa alkohol från en
granne eller bekant som köpt
den utomlands svarar hälften
ja. 34 procent säger sig också
vara beredda att själva sälja
vidare alkohol de fört in i Sverige.Att importera alkohol till
Sverige för eget bruk är tillåtet
men som privatperson är det
inte tillåtet att sälja alkoholen
vidare.

Var fjärde dödad
cyklist berusad

Coop Forum Kök&Café i
Borlänge vill servera alkohol, men facket säger nej.
Sju av tio svenskar kan tänka sig att cykla alkoholpåverkade.

TRAFIK Över 28 procent av de

E[MNKUVGTUQOFQIKVTCƂMGP
under 2005 var påverkade av
alkohol eller droger. Samtliga
orsakade själva olyckan som
dödade dem. Det visar statistik
som försäkringsbolaget If har
tagit fram i samarbete med
Vägverket.
– Du ska låta cykeln stå när
du har druckit. För din egen

FULL KOLL

säkerhet är den ett lika dåligt
alternativ som bilen när du
har druckit alkohol. Alkohol
och cykling är en livsfarlig
kombination, säger Dan FalcoPGTVTCƂMGZRGTVRÁ+H
Okunskapen är stor när det
gäller riskerna med alkohol
när man cyklar. Två forskare
vid Norrlands universitets-

sjukhus har funnit att fyra av
tio cyklister som ådragit sig
skallskador varit berusade vid
olyckstillfället. Hela 80 procent av de cyklister som får allvarliga skallskador nattetid är
onyktra. Undersökningen visar
att mer än sju av tio svenskar
tycker att det är okej att dricka
och sedan sätta sig på cykeln.
ILLUSTRATION: DIANA REYBEKIEL

Daniel
Andersson,
ombudsman på Handels
Dalarna som i ett remissvar
säger nej till alkoholservering på Coop Forums restaurang i Borlänge
Varför vill ni inte ha alkoholservering i restaurangen?
– Vi anser inte att alkohol hör
hemma på en stormarknad,
det ﬁnns helt enkelt ingen
anledning. Och jag är helt
övertygad om att risken för
våld mot personalen skulle
öka om vi börjar servera
alkohol där.
Men de som jobbar i restaurangen är ju inte medlemmar
i ditt förbund?
– Det ﬁnns en dörr från restaurangen direkt in i butiken
så det här påverkar även
mina medlemmar. Det här är
en butik som utsattes för rån
för inte så länge sedan och
vi vill inte att det ska hända
igen.
Hur tror du att det kommer
att gå?
– Frågan kommer upp i
socialnämnden snart. Jag är
inte säker på att politikerna
kommer att bry sig ett skvatt
men nu har vi i alla fall talat
om vad vi tycker.
PIERRE ANDERSSON

MEDIA Vem ska man tro på när det gäller forskning? Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet drog samma dag
helt olika slutsatser på sina löpsedlar av samma forskning som redovisats i samma vetenskapliga tidskrift.

pierre.andersson@iogt.se
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Medlemskapet i världshandelsorganisationen WTO kan liksom EU-medlemskapet minska
Sveriges möjligheter att föra en
egen aktiv alkoholpolitik.
N WTO Sedan 2001 förhandlar medlemmarna i WTO om nya handelsavtal. Avtalen
som diskuteras reglerar handel med både
varor och tjänster länderna emellan, men
påverkar också de olika medlemsländernas
inhemska lagar kring handel. WTO går ut
på att montera ned barriärer för handel. I
avtalen berörs alkoholfrågor bland annat
när det gäller regler kring detaljhandel och
UGTXKEGOGPFGVƂPPUKPIGPÒXGTITKRCPFG
diskussion inom WTO om alkohol eller
alkoholpolitik.
Det avtal inom WTO som kan komma
att påverka medlemsländernas alkoholpolitik mest är GATS, General Agreement on
Trade in Services. Redan i avtalet som gälNGTKFCIƂPPUGPUVQTOÀPIFTGINGTHÒTJWT
ett land får och inte får reglera sin handel
– inte bara när det gäller import och export
utan också den handel som sker inom landets gränser. I det avtal som diskuteras i
den senaste förhandlingsrundan utökas
regleringarna ytterligare.
– Man diskuterar att införa något som
brukar kallas nödvändighetsprövning. Det
betyder att länder inte ska få ha några som
helst ”onödiga hinder för handel”, säger
Dag Endal, anställd av norska Forut för att
jobba med frågor kring alkohol och utveckNKPI &GV ƂPPU XKUUGTNKIGP OÒLNKIJGV HÒT
undantag, till exempel för åtgärder som
skyddar hälsa eller miljö, men problemet
är just att de inte får vara strängare än nödvändigt.
SÅ VEM BESTÄMMER VAD som är nödvändigt?
Är ett försäljningsmonopol nödvändigt för
att bevara folkhälsan, eller kan det lösas på
andra sätt med regler som är mindre ”hanFGNUƂGPVNKICq! TTGMNCOHÒTDWFOQVCNMQhol nödvändigt eller är det ett ”onödigt”
stort hinder? Kan ett medlemsland kunna
införa högre åldersgränser, eller går det att
hävda att samma hälsomål går att uppnå
på andra sätt?

14
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tjänster kring alkohol omfattas dock också
CX )#65CXVCNGV QEJ FGV ƂPPU GP TKUM CVV
de regleringar vi har idag på området kan
komma att förbjudas.

FAKTA WTO
WTO (World Trade Organization) är en
organisation bestående av 149 medlemsländer. Syftet med organisationen är att främja
frihandel mellan medlemsländerna och
bryta ned eventuella handelshinder genom
att komma överens om handelsavtal.

Om ett land har regler på exempelvis
alkoholområdet skulle ett annat medlemsland kunna ifrågasätta om de verkligen är
förenliga med avtalet. Frågan tas då upp av
en panel bestående av WTO-jurister som
gör en nödvändighetsprövning.
– Ett av problemen med förslaget är
att man tillämpar en omvänd bevisbörda,
säger Dag Endal. Det land som vill ha kvar
regleringar måste bevisa att just de reglerna krävs för att man ska uppnå till exempel
de hälsomål man har. Det är en nära nog
omöjlig uppgift.
Om förslaget om nödvändighetsprövning går igenom kan det ställa till problem
för Sverige och andra länder att ha kvar en
restriktiv alkoholpolitik.
– Sverige har sedan tidigare fått igenom
ett undantag för reglerna som gäller detaljhandel med alkohol vilket gjort att vi kunnat behålla Systembolaget, säger Barbro
Westerholm, riksdagsledamot för Folkpartiet. Partihandel, servering och reklam-

MAGNUS RENTZHOG, ÄMNESRÅD PÅ Kommerskollegium, tror inte att det nya GATS-avtalet
kommer att få några följder när det gäller
Sveriges alkoholpolitik. Kommerskollegium är den myndighet som förser utrikesdepartementet med analyser och underlag
för Sveriges position i GATS-förhandlingarna vilket gör att Magnus Rentzhog har
bra insyn i den annars relativt slutna processen.
s0ÒFXÀPFKIJGVUVGUVGVƂPPUKPVGOGFK
texten som den ser ut just nu, säger han.
Det är bara ett fåtal länder som driver frågan så det är inte troligt att den kommer
med i avtalet.
+FGVHÀTFKICCXVCNGVMQOOGTFGVCVVƂPnas formuleringar kring licenser som skulle kunna påverka exempelvis rutinerna
kring tillstånd att servera alkohol på restauranger.
– Men det är regler som handlar om hur
ansökningarna ska behandlas, hur lång tid
det får ta och så vidare. Det handlar om att
undvika överdriven byråkrati men påverkar inte frågan om vi får ha olika typer
av licenssystem eller inte. Jag är inte det
minsta oroad för att det nya GATS-avtalet
ska påverka vår alkoholpolitik. De direktiv
UQOTGFCPƂPPUKPQO'7IÁTO[EMGVNÀPIre än vad det här avtalet kommer att göra.
EN KRITIK SOM OFTA riktas mot WTO är att det
är en sluten och odemokratisk organisation. Dag Endal håller med.
– Systemet är extremt stängt. Förhandlingarna är hemliga och utan kontakter
på insidan är det mycket svårt att påverka
eller ens veta vad som händer. Inte ens riksdagsledamöterna får ta del av handlingarna. Dessutom är processen i princip enkelriktad. Om man väl kommit överens om ett
avtal krävs det ett enhälligt beslut från alla
149 medlemsstaterna för att ändra det.
Dag Endal menar att folkrörelser kan
spela en viktig roll när det gäller att påverka
förhandlingarna i framtiden. I Sverige har
IOGT-NTO och NBV startat ett gemensamt
projekt för att utbilda och väcka opinion.

NKF

Mijk[iXYYXj
l$ce[\ieX
FOTO: SARA SANBERG

N DOHARUNDAN
Sedan november
2001 har medlemsländerna i WTO
förhandlat i den så
kallade Doharundan. Förhandlingsomgången har
uppkallats efter
Alkoholreklam Doha, huvudstaden
i Uganda i ökenlandet Qatar
där förhandlingarna började. Målet med
Doharundan är att omförhandla de olika
handelsavtal som gäller inom WTO sedan
mitten av nittiotalet.
Tanken var att förhandlingarna skulle
ha startat redan i Seattle 1999 men på
grund av de starka protesterna från
demonstranter och andra globaliseringsmotståndare sköts förhandlingarna på
framtiden.
Sommaren 2006 kollapsade förhandlingarna på grund av konﬂikter och olösta
frågor, främst inom jordbruksområdet.
Under våren 2007 kom förhandlingarna
igång igen, men det är oklart när det nya
avtalet kommer att vara klart.
Om förslaget går igenom kan det
ställa till problem för Sverige och andra
länder att ha kvar en restriktiv alkoholpolitik. Störst problem innebär avtalet för
utvecklingsländerna.
– Problemet är att många länder kan
komma att förhandla bort sitt handlingsutrymme när det gäller att föra en aktiv
alkoholpolitik, säger Øystein Bakke,
generalsekreterare i GAPA, Global Alcohol
Policy Alliance. Det kan till exempel bli
omöjligt att införa monopol i framtiden
om man inte ser till att få undantag i
WTO-förhandlingarna.
Øystein Bakke menar att länder som
Sverige och Norge, med stora resurser att
lägga på WTO-förhandlingarna, har lätttare att bevaka sina nationella intressen
och kan förhandla fram undantag, medan
många utvecklingsländer inte har samma
möjligheter.
– Många fattiga länder har en eller
två förhandlare som ska sköta alla förhandlingar, självklart klarar de inte att
detaljbevaka alla frågor. Dessutom är
medvetenheten om alkoholproblem ännu
låg i många utvecklingsländer. När de ser
problemen och vill göra något åt dem kan
det vara för sent.

Bönder i Pakistan som protesterar mot WTO-förhandlngarna som ofta möts av motstånd.
FOTO: SCANPIX/RAHAT DAR

– Se bara hur det gick i Seattle 1999. Om
protesterna inte blivit så starka då hade vi
nog suttit med ett avtal idag som hade varit
väldigt dåligt för tredje världen. Nu sköts
förhandlingarna fram och vi har fortfarande möjlighet att påverka.
NÅGRA SOM ARBETAR AKTIVT med att påverka
WTOs förhandlingar är alkoholindustrin.
CEPS, en organisation för europeiska spritfabrikanter, tog fram ett dokument inför
förhandlingarna i Hong Kong i slutet av förra året där man bland annat säger att WHO
borde ”ta bort restriktioner gällande marknadsföring av sprit” och allmänt förbättra
industrins ”tillträde till marknaden”.
– Alkoholindustrin har varit väldigt aktiv
när det gäller att påverka förhandlingarna,
säger Øystein Bakke generalsekreterare i
GAPA, Global Alcohol Policy Alliance. De
HÒTUÒMGTWVP[VVLCFGVKPƃ[VCPFGFGJCTRÁ

olika länders regeringar, det är till exempel
tydligt hur den brittiska regeringen blivit
en murbräcka för whiskyindustrin.
Grundinställningen hos nykterhetsrörelsen är att alkohol inte är någon vanlig vara och att den därmed måste få en
särskild behandling i handelsavtal inom
WTO. Helst skulle Dag Endal vilja se att
alkohol lyftes bort från GATS-avtalet helt
och hållet.
– Det bästa vore om vi i förlängningen
kunde lyfta över de globala alkoholfrågorna till en så kallad ”framework convention”
inom världshälsoorganisationen WHO, liknande en konvention man antog om tobak
härom året. Om det inte är möjligt borde
man åtminstone starkt begränsa möjligheten att begära nödvändighetsprövningar
av alkoholpolitiska åtgärder.

PIERRE ANDERSSON

PIERRE ANDERSSON
pierre.andersson@iogt.se
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Demokratin är grunden
Att välja helnykterhet är ett privat ställningstagande. Men nykterheten ensam
räcker inte för att hålla liv i en folkrörelse, skriver Bengt Göransson, före detta
kulturminister och demokratiutredare. Utan en konsekvent demokratisyn och
folkbildningsvilja klarar den inte att stå emot samhället utanför och ovanför.
AV BENGT GÖRANSSON

I

OGT-NTO-rörelsen svarar numera
för viktiga sociala insatser i en form
som den mycket sällan gjorde förr.
Kamratstödet är ett särskilt intressant
exempel, och det på mer än ett sätt. Få av
dagens verksamhetsgrenar har nämligen
en så direkt koppling till den ursprungliga, att vara vad som på den tiden med en
lite högtidlig term kallades ”det broderliga hemmet”. ”Här är Ni trygg” stod det i
den mötesritual som användes långt in på
1950-talet, och det är väl just trygghet som
kamratstödet syftar till att ge. Men IOGTNTO-rörelsen behöver också andra slag av
verksamheter – utåtriktade möten, studier och internationellt arbete. Ungdomsverksamheten omfattar mer än kamratliv,
inte minst utåtriktad agitation (unga människor behöver känna att de påverkar sin
omgivning, inte främst är föremål för vuxnas omsorg). Till och med provokationer
hör hemma i ungdomsarbetet, ty det är
väl så man ska se butiksrundorna när de
som inte fyllt arton lockar handlarna att
sälja öl till dem.
Det är denna mångfacetterade helhet
som ger rörelsen dess avgörande kraft, och
det är grundläggande gemensamma värderingar som håller den samman. Utan en
konsekvent demokratisyn och en medveten folkbildningsvilja skulle den inte klara
att stå i opposition mot samhället utanför
och ovanför. Nykterheten ensam, att avstå
från alkohol, räcker inte för att vare sig
sätta igång eller hålla liv i en rörelse.
Den som är medlem avstår från alkohol.
Det är förutsättningen för medlemskapet.
Men helnykterhet kan ju i första hand vara
– och är kanske i regel – ett uttryck för ett
privat ställningstagande. En folkrörelse
är många tillsammans. Den måste samlas
MTKPIƃGTCQEJCPFTCXÀTFGPUQOOGFNGO-

marna delar än att avstå från alkohol. Härvidlag har IOGT-NTO under åren emellanåt
ƃ[VVCVHQMWU(TÁPDÒTLCPQEJO[EMGVNÀPIG
var den i särklass viktigaste uppgiften för
IOGT och NTO, de var ju två skilda förbund
ända till år 1970, att kunna erbjuda alkoholfria miljöer för inte minst ungdomars
sällskaps- och nöjesliv. Vanligt folk hade
inte råd att dricka så mycket på den tiden,
men nykteristen blev ändå ofta isolerad
i sällskapslivet, eftersom alkoholtrycket
paradoxalt nog var ännu hårdare än idag
(man ska kunna ta sig en sup och va’ som
en mänska, var kravet). Nykteristerna höll
sig därför för sig själva.
Nykterhetsorganisationerna i Skandina-

var inte medlemskapets hela innehåll. Det
handlade om en alternativ livsstil eller
ännu vidare, en livshållning. Livsstil som
begrepp kan ange ett ytligt förhållande
– val av bostad, kläder, måltidsvanor -, livshållning däremot rör också relationen till
andra, synen på samhälle och samhällsgemenskap. Det är i det perspektivet som
demokratisynen som grundläggande för
medlemskapet ska ses.

S

ynen på nykterheten, samhällets
och den enskildes, har förändrats
under senare år och det har också
påverkat rörelsens förutsättningar.
Tidigare var många helnyktra av religiösa
skäl. Det var syndigt att dricka. När så unga
frikyrkliga började resa ut i världen och
En folkrörelse är många upptäckte
att spanska pingstvänner också
tillsammans. Den måste
var vinodlare, kunde inte längre synden
motivera helnykterhet, och då minskade
samlas kring ﬂera och an- antalet
kristna helnykterister dramatiskt.
dra värden som medlemDe nykterister som utan att ha sin tro
som grund sökte sällskap med andra som
marna delar än att avstå
inte heller använde alkohol har också
från alkohol. ½
fått nya förutsättningar. Formerna för
umgänge har ändrats. Familjer umgås inte
vien var därtill ”sina egna” och inte som längre familjevis på samma sätt som förr.
på den europeiska kontinenten under- Helnykterheten har ”privatiserats”, och
avdelningar till främst kristna samfund. det har fått konsekvenser för det lokala
Därför måste man skaffa sig egna lokaler, möteslivet.
Idag kan man snarare dela in medlemPÁIQV UQO ƂEM CXIÒTCPFG DGV[FGNUG HÒT
rörelsens tillväxt och överlevnad. Inte marna i två grupper, en ganska liten som
bara sällskaps- och nöjeslivet utan också håller det lokala möteslivet igång, och en
bildningsarbetet hade lokalerna som för- i fråga om antal helt dominerande grupp
utsättning. Hade studiecirkeln överlevt som kanske främst ”registrerar” sin helutan studierummen? I bildningsarbetet nykterhet genom att bli medlemmar. Bland
ƂEMQEMUÁFGOQMTCVKUVTÀXCPFGPCGPHTCO- de många som nu blir medlemmar och
skjuten plats. Just detta förstärkte ytterli- UQOIÒTCVV+1)6061KOQVUCVUVKNNFGƃGUgare de lokala föreningarnas funktion att ta andra folkrörelser ökar dramatiskt tror
erbjuda goda sociala miljöer. Helnykterhet jag att de som ”registrerar” sin nykterhet
var en förutsättning för medlemskap men dominerar. De hänvisar till medlemskapet

¾

RESPONS! ”GRUNDLÖST OCH DESPERAT”, TYCKER SPRIT- OCH VINLEVERANTÖRSFÖRENINGEN
Efter Accents granskning (i nr 4/07)
av utbildningsmaterialet ”Prata om
alkohol” från Sprit- och Vinleverantörsföreningen SVL förklarade IOGTNTOs förbundsordförande Sven-Olov
Carlsson i ett pressmeddelande att
SVL är en högst olämplig aktör när
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det gäller alkoholinformation i skolan
då dess motiv kan ifrågasättas.
SVL protesterar i ett pressmeddelande:
”Ett grundlöst uttalande som
snarare visar på desperation över
att en modern svensk alkoholpolitik

måste ge utrymme för nya tankar
utan historiska lösningar.
- I stället för att välkomna ett
initiativ som drivs på ett professionellt och framgångsrikt sätt och som
syftar till att i grunden förändra attityden till alkohol bland Sveriges ung-

;\dfbiXk`fZ_epbk\i_\k
ganska snart ha blivit helt beroende av att
vara ett slags uppdragstagare åt samhällsapparaten i stället för att vara dess opponent. Verksamheten drivs med framgång
men i regel av anställda vars kostnader
täcks med hjälp av anslag. Dras anslagen
KPƂPPUKPIGPTÒTGNUGMXCT
En rörelse som vill påverka medborgare och samhälle kan inte nöja sig med
att organisera det som man lite vårdslöst
kan kalla privatnyktra. Det måste hävda
en grundläggande demokratisyn. Jalmar
Furuskog som var ledarskribent i Accents
föregångare Reformatorn skrev följande:

O

m demokratin förlorar sitt samband
med människovärdet blir den föga
mer än ett tomt skal. Det är idén om
människovärdet som ger demokratin
dess innehåll.
Demokratin kan vara grym och hänsynslös.
Majoriteten kan kränka minoriteten på många
olika sätt. Men en demokrati som är förmäld
med människovärdet kränker inte något fåtal,
förtrycker ingen språkminoritet, misshandlar
ingen spillra av främmande ras. Människovärdet är detsamma som broderskap, och i en demokrati byggd på broderskapets grund har den
ensamme individen eller den lilla minoriteten
samma rätt till aktning och skydd som den stora
En nykter folkrörelse är mer än att bara organisera privatnykterister och bedriva nykterhetsmajoriteten. Det är om det slags demokrati som
lobbying, menar Bengt Göransson.
ILLUSTRATION: ANNA ÅGRAHN
ett frihetsälskande folk slår vakt.
Språket har åldrats, men innehållet står
när de tackar nej till bjudspriten och slip- folkrörelse som hör framtiden till, men sig. Furuskog skrev detta 1946, det var
per själva bjuda. De medlemmarna söker som i realiteten tappat mer än hälften av bland annat erfarenheterna av det nylisig knappast till lokalföreningen för att sina stödjande medlemmar och sett i ett gen avslutade andra världskriget som gav
hitta nya umgängesvänner. Om den lilla historiskt perspektiv haft större framgång honom grund för sina ord. Vi har all anledgruppen aktivister slutar vara ledsna över i media än i verkligheten. För IOGT-NTO ning att tänka på dem också idag.
att så många aldrig kommer på mötena skulle en liknande utveckling leda till att
När Socialstyrelsen häromåret kallade
utan för egen del ser sig som opinionsbil- medlemmarna i allt högre grad nöjde sig till sig ordförandena i stora folkrörelser
dare i alkoholträsket, kan de göra stor nyt- med att stödja en god sak, samtidigt som och frivilligorganisationer för att hjälpa
ta. Lokalföreningarna blir i stället ett slags de inför omvärlden registrerade sig som dem med utvecklingssamtal lät en förearrangörsorganisationer med uppdrag att nykterister. Den sociala insatsen skulle trädare för styrelsen undslippa sig att man
ordna möten av olika slag, föredrag, debat- komma att utföras helt av anställd perso- från det hållet inte var helt nöjd med IOGTter, utställningar men också erbjuda alko- nal. Säkert skulle de utföra ett både bra NTO. Det var allt tur det. Den dag då Sociholfria miljöer för alla åldrar. Så kan deras och viktigt jobb, en det skulle inte ge någon alstyrelsen är nöjd med vår organisation,
arbete få en större mening.
grund för kontinuitet. För omkring 40 år hur välvillig styrelsen än må vara, förlorar
sedan valde Verdandi att ändra sitt syfte vi vår möjlighet att förändra världen. Men
eVƂPPUGPRÁVCINKITKUMCVVP[M- från att vara inriktat mot det alkoholfria då krävs också att vi har en bredare idébas
terhetsrörelsen idag ser sig mera samhället till att arbeta för det alkoholska- än den som helnykterheten ensam kan
som lobbyorganisation där led- defria samhället. Som en konsekvens av erbjuda.
ningen svarar för verksamhe- det kom det sociala arbetet att dominera,
Det är skälet till att en ständig kamp för
ten medan medlemmarna reduceras till med avgörande följder för organisationen. att försvara och utveckla demokratin är så
bidragsgivare. Så fungerar till exempel Den har utfört och utför avgörande insat- viktig för nykterhetsorganisationen IOGTGreenpeace som ofta beskrivs som en ser inom det sociala området men tycks NTO. N

D

RESPONS
domar ägnar sig nykterhetsrörelsen
åt grundlösa uttalanden om påklistrad
legitimitet, säger Fredrik Erlandsson,
ansvarig för projektet inom SVL. Vi kan
bara beklaga att nykterhetsrörelsen
kritiserar ett välfungerande projekt
bara för att det har fel avsändare.

- Vi har till stor del olika intressen,
vi och nykterhetsrörelsen, men några
saker har vi faktiskt gemensamt. Vi
tycker till exempel inte att man ska
köra bil när man har druckit alkohol,
inte heller när man är gravid, liksom
att ungdom och alkohol inte hör ihop.

När man driver dessa frågor har olika
avsändare olika stor trovärdighet
mot olika grupper. Vi vet efter undersökningar och fokusgrupper att vår
bransch är mycket trovärdig mot
grupper där nykterhetsrörelsen saknar
den.”

TYCK TILL! Skriv eller ring
till Accent och berätta vad
du tycker om något du läst
i tidningen. Mailadress är
accent@iogt.se, övriga
kontaktuppgifter ﬁnns på
sidan fem i tidningen.
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Malin och Madeleine ser på håll
ut som kompisar, men är mer
än så. Malin är mentor åt Madeleine som går i åttonde klass.
N MENTOR Det märks att Malin Sund och
Madeleine Andersson gillar varandra.
Kommunikationen känns öppen, de utbyter ofta små blickar och leenden och fyller i
orden när den andra inte hittar dem. Madeleine är aningen tystare än Malin. Men det
beror nog mest på den lite ovana situationen att bli intervjuad.
Nära kompisar, är det första intrycket
– ändå skiljer det femton år mellan dem.
Malin är mentor åt niondeklassaren Madeleine, genom den ideella organisationen
Mentor.
Bägge tycker att det fungerar kanon.
– Vi har verkligen funnit varandra, vi
trivs jättebra ihop, säger Malin entusiastiskt och berättar att just den här söndagen
ska de kolla på lite fotoutställningar.
Först blir det Sally Manns kontroversiella
bilder på Kulturhuset i centrala Stockholm
– det är för övrigt här vi träffas. Därefter
DNKT FGV PQI GP ƂMC QEJ UÁ MCPUMG PÁIQV
mindre galleri på Södermalm.
Madeleine går i Ronnaskolan i Södertälje Madeleine Sund med mentor Malin Andersson träffades genom Mentor Sverige.
FOTO: MARIA ZAITZEWSKY
och Malin bor numera i Stockholm, så därför är det enklare att ses på helgerna, när
båda har tid. Men förra året, när Malin ockFAKTA MENTOR FOUNDATION
så bodde i Södertälje, kunde de ses oftare
MENTOR SVERIGE är en del
arbetar med
Foundation startade 1994 i
och mer spontant.

det var efter att ha
skrivit en artikel i Länstidningen om mentorprogrammet som hon själv bestämde sig
för att blir mentor åt en åttondeklassare.
– Jag tyckte att det lät spännande och jag
kände att jag hade tid och energi över för
ett ideellt engagemang på min fritid. Dessutom minns jag hur jobbigt jag tyckte det
var att vara tonåring. Jag hade mycket funderingar och grubblerier kring hur livet
skulle bli och önskade att jag hade haft
någon att prata med, som inte var mina
föräldrar eller kompisar, säger hon och
fortsätter:
– Det här är för mig ett sätt ge av mig
själv och mina erfarenheter till en ung person. Jag ser det som en personlig utmaning
QEJ FGV VKNNHÒT FGƂPKVKXV O[EMGV RQUKVKXV
till mitt eget liv. Dessutom har jag nytta av
mina erfarenheter med Madde i mitt jobb,
eftersom jag främst skriver för unga mänMALIN ÄR JOURNALIST OCH
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av Mentor Foundation, som är
ett internationellt drogförebyggande nätverk med kontor och verksamhet i Colombia, Storbritannien, Litauen,
Tyskland, Schweiz, Sverige
och USA. Mentor Foundation

drogprevention på
global nivå
och fokuserar
på att stödja och lyfta fram
goda exempel inom drogförebyggande arbete. Mentor

niskor, säger Malin, som blev sammanförd
med Madeleine förra våren.
Att just hon blev Malins ”elev” var ingen
slump. Ansökningarna från blivande mentorer och elever matchas, för att intressen
och värderingar ska vara så lika som möjligt. Och kvinnor är alltid mentorer åt tjejer, medan män är mentorer åt killar. Detta
för att det inte ska uppstå några tvetydiga
situationer.
– Både jag och Madeleine har ett stort
fotointresse och bägge gillar teater, även
om Madeleine har gått ett steg längre och

Genéve. President är drottning Silvia. Fler kungligheter,
bland andra drottning Noor
av Jordanien och hertig Henry
av Luxemburg,liksom HMs VD
Stefan Persson hör också till
grundarna.

gärna står på scen själv. Vi tycker också
om att träna, säger Malin och får nickande
medhåll av Madeleine.
man träffar en ny person
var de första träffarna lite trevande, men
snart hade tjejerna funnit varandra och
WOIÀPIGVJCTUGFCPFGUUƃWVKVRÁ/CFGleine har varit hemma hos Malin och Malin
har träffat Madeleines föräldrar.
Enligt Mentorprogrammet måste man
ses minst två gånger per månad under ett
par timmar. Men Madeleine och Malin har

SOM SÅ OFTA NÄR

D\ekfi

fXik`ccmlo\emic[\e
setts oftare än så, framför allt när Malin
bodde i Södertälje.
– Ja, vi är ju som bra kompisar, man vill
gärna ses, säger Madeleine och tillägger att
kontakten också upprätthålls via msn och
telefon.
Kan Madeleine ringa Malin när hon vill?
– Absolut, inga problem, säger Malin och
ler mot Madde, som öser lovord över sin
mentor. Hon tycker att hon får ut så mycket av kontakten. Malin är helt enkelt en
vuxen kompis, som tillför något annat än
de jämnåriga. De kan prata om det mesta
– om framtidsplaner, gymnasieval eller om
mer vardagliga saker. En stor fördel tycker
hon är Malins ringa ålder. Att gå på Gröna
Lund med en sportig 30-åring är nog något
helt annat än att gå dit med en 50-åring,
funderar Madeleine.
– Hon vågade till och med åka Fritt fall!
Det tror jag inte att en äldre person skulle
ha gjort.
– Jo, jag tror också att det är en fördel
att jag är ung själv. En äldre mentor kanske lättare hamnar i en slags föräldraroll.
Det är ju inte meningen att jag ska döma
Madeleine för hennes tankar och val, utan
jag ska vara ett stöd och bara kunna lyssna.
Dessutom är det lättare för mig som ung
att relatera till tonårstiden och jag vill ju
själv ha kul, säger Malin.
HUR SKA EN BRA mentor

vara?
– Man måste förstås tycka att det är genuint roligt att lära känna en ung människa,
man måste verkligen vilja detta och inte se
det som en plikt eller något man gör för att
vara en god människa. Då är man fel ute.
Man måste också vara bra på att lyssna.
Och så bör man ha sunda värderingar och
vara klar över vem man är. Det fungerar ju
inte att sitta på en krog och dricka öl med
sin elev, utan tanken är att man ska vara
en bra, sund och stark förebild. Jag vill till
exempel försöka bidra till att Madeleine
inte fastnar i det sjuka och ytliga kroppsideal som råder bland unga tjejer i dag.
Några tankar på att skaffa en ny ”elev”
efter att mentoråret med Madeleine tar
slut har inte Malin för närvarande.
– Nej, det skulle kännas konstigt. Jag
fortsätter hellre att hålla kontakten med
Madde, sedan får jag se längre fram. Men
just nu är det ju du och jag, eller hur? säger
hon till Madeleine, som får en spontan
kompiskram.

MloeX]i\Y`c[\ijbX]i\Yp^^X
[if^gifYc\dYcXe[le^[fdXi
N MENTOR SVERIGE är en ideell organisamed mentorskation har funnits sedan 1997 och mentorpet är att stärka
programmet som går ut på att stärka
elevens självkänsla
relationerna mellan ungdomar och vuxna
och förebygga
eventuella framtida
drogs igång 2001. Tanken är att genom
att stärka vuxenrelationer förebygger
problem.
man att ungdomar börjar med droger.
– Den elev som
känner sig sedd
Förebilden är bland annat Big Brother/Big
och lyssnad till på
Sister i USA, där man arbetar med vuxna
mentorer till ungdomar i riskzonen.
sina egna villkor,
– Vi tog fram ett eget koncept och
har fått en bra
påbörjade ett pilotprojekt med SEB, som
mentor, säger Jenny Björling.
föll väl ut. Projektet blev fast och vi knöt till
Mentor Sverige lägger stor vikt vid
matchningen av elever och mentorer och
oss företag som Astra Zeneca, Microsoft,
bägge parter intervjuas innan de sammanJM och andra som sponsrade vår verksamhet. Nu har vi också börjat jobba med orgaförs. Detta för att man ska ha så mycket
nisationer, som högskolor och universitet,
gemensamt som möjligt. Träffas gör man
minst ett par timmar varannan vecka
Djurgårdens fotbollsklubb och Rotary. Helt
nytt är att även privatpersoner med tid och
under ett års tid.
lust för ett ideellt engagemang, kan ansöka
Vilka ungdomar kommer då ifråga för
mentorprogrammet?
om att bli mentorer, säger Jenny Björling,
verksamhetschef för mentorprogrammet.
– Ja, eleverna ansöker själva, efter att ha
Hon berätfått information
tar att Mentor
via skolan. Men
i dag ﬁnns i
särskilt struliga
storstadsreelever, de som
röker eller inte
gionerna. Man
samarbetar
trivs i skolan,
JENNY BJÖRLING, MENTOR SVERIGE
med ett 20-tal
rekommenderas
grundskolor och hittills har cirka 600 par
att söka, efter samtal med skolpersonalen.
deltagit i programmet.
Mentorer ﬁnns i alla åldrar, från 20 till
Tanken är att mentorerna ska göra detta
pensionsålder – och enligt Jenny Björling
fungerar det bra eftersom man matchar
helt oegennyttigt. De ska drivas av en vilja
att utvecklas och lära känna en ung person
varje par noga. Varje år är det dock några
i åttonde klass. De som söker sig till menmentors-par som hoppar av. Då är det
torskapet måste vara trygga vuxna med
viktigt med ett ordentligt avslut, så att det
ett stabilt liv, laddade med tålamod och
inte bara rinner ut i sanden.
Än så länge har mentorsprogrammet i
ett stort engagemang. De måste ha sunda
värderingar och föregå med gott exempel.
Sverige inte utvärderats. Men utvärdering– Det är självklart nolltolerans mot
ar från liknande program i USA har visat att
alla former av droger, inklusive rökning,
de elever som har haft mentorer har varit
när man träffar sina elever, säger Jenny
mindre benägna att sluta skolan i förtid.
Färre uppvisade antisociala beteenden,
Björling.
Hon menar att det ibland är en svår
som slagsmål och skolk, och kontakten
balansgång att vara mentor. Man bör vara
med familjemedlemmarna stärktes. Färre
lyhörd och lyssnande och inte döma eller
började också röka, dricka alkohol eller
lägga sig i för mycket. Samtidigt ska man
använda andra droger.
MARIA ZAITZEWSKY
vara ett stöd och peppa sin elev att ta
maria.zaitzewsky@iogt.se
ansvar och fundera över sina val. Syftet

¾;\e\c\mjfdbee\ij`^j\[[
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MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se
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FQUQHHTGPOGPDCTCJQURTQEGPVDNCPF
ÒXTKICULÀNXOQTFUQHHGT
&CXKF )WPPGNN GZRGTV RÁ ULÀNXOQTFUHCNN
QEJRTQHGUUQTKGRKFGOKQNQIKRÁ&GRCTVOGPV
QH5QEKCN/GFKEKPGXKF7PKXGTUKV[QH$TKUVQN
K'PINCPFOGPCTCVVTGUWNVCVGVFGNXKUMCP
TGƃGMVGTC JWT CPXÀPFPKPIGP CX FTQIGT
N SJÄLVMORD Forskarna vid ”Centers for UGTWVJQUOÀPPKUMQTUQONKFGTCXMTQPKUM
Disease Control and Prevention” i USA tror UOÀTVCGNNGTCNNXCTNKICULWMFQOCTUQODÁFC
att användning av droger är en bidragande ÀTCUUQEKGTCFGOGFGPÒMCFULÀNXOQTFUDGPÀQTUCM VKNN FG ƃGUVC HCNNGP CX ULÀNXOQTF #X IGPJGV
 CPCN[UGTCFG ULÀNXOQTFUQHHGT K  QNKMC FGNUVCVGT KPTCRRQTVGTCFG WPFGT  K HOS MÄNNISKOR MED DEPRESSION är egentligen
NVDRS (National Violent Death Reporting KPVG CNMQJQNRTQDNGOGP XÀTTG ÀP FGRTGUUKQ5[UVGO  JCFG  RTQEGPV CX QHHTGP CNMQ- PGPOGPCNMQJQNGPDKFTCTVTQNKIGPVKNNCVV
JQNKMTQRRGPRTQEGPVQRKCVGTRTQ- ÒMCTKUMGPHÒTÁVGTHCNNKFGRTGUUKQP#NMQJQN
EGPVMQMCKPRTQEGPVOCTKLWCPCQEJ QEJCPFTCFTQIGTCPXÀPFUHÒTOQFNKIGPUQO
RTQEGPVCOHGVCOKP$NCPFQRKCVGTPCTÀMPCU JLÀNRHÒTCVVMNCTCCXCVVDGIÁULÀNXOQTF
([PFCXRU[MQHCTOCMCTCRRQTVGTCUFÀTGDÁFG JGTQKP QEJ TGEGRVDGNCIFC NÀMGOGFGN
KP4CRRQTVGTKPIUU[UVGOGVJCTFÀTGOQVKPIC OQVKPVGKPKU[UVGOGVOGPKGPUGRCTCVUVWWRRIKHVGTRÁJWTOÁPICCXQHHTGPUQOXCT FKGCXULÀNXOQTFUQHHGTK/QDKNG#NCHTÁP
VKNNQEJOGFHCPPOCPCVVRTQOKUUDTWMCTG
&ÀTOCPOKUUVÀPMVCVVÒXGTFQUXCTFÒFU- EGPV CX QHHTGP JCFG URÁT CX CPVKFGRTGUUKXC
QTUCMGPÁVGTHCPPUCNMQJQNJQURTQEGPV ÀOPGPKMTQRRGP
ANETTE RIMÒNT
CXQHHTGPLÀOHÒTVOGFÒXTKICULÀNXOQTFUQHaccent@iogt.se
HGT FÀT CNMQJQN HÒTGMQO JQU  RTQEGPV
Källa: Psychiatric News 2007;42:1:23
1RKCVGTHCPPOCPJQURTQEGPVCXÒXGT-

Obduktioner av självmordsoffer i USA visar att många var
påverkade av alkohol och andra
droger, visar ny forskning.

¾8cbf_fcfZ_Xe[iX[if^\iXeme[j]idf[c`^\e
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Kognitiva skador av
blandmissbruk
MISSBRUK En spansk studie visar att
blandmissbruk av psykoaktiva substanser orsakar förluster i områden som är
kopplade till beslutsfattande, kognitiv
impulsivitet och impulshämningar.
Kokain orsakar impulshämningar, och
tillsammans med heroin verkar förmågan att fatta beslut påverkas.
Källa: Addictive Behaviors
2007;32:5:950-966.

Socker ökar risk
för drogmissbruk
SOCKER I en amerikansk studie fann
man att råttor som var
känsliga för socker
också var känsliga för
droger. Unga råttor var dessutom mer
känsliga än vuxna råttor. Det kan därför
ﬁnnas ett samband mellan sockerkänslighet hos ungdomar och en ökad risk
för drogmissbruk.
Källa: Physiology & Behavior
2007;91:1:126-133.

Psykiatrisk sjukdom
vanlig bland sniffare
PSYKIATRI Den amerikanska epidemiologiska enkätundersökningen NESARC
från 2001-2002 visar att psykiatriska
sjukdomar är vanliga bland sniffare.
Kvinnliga sniffare utvecklar lättare ﬂera
olika psykiatriska sjukdomar.
Källa: Drug and Alcohol Dependence

SIFFROR & FAKTA

2007;88:2-3:259-271.
GRAFIK: MARTIN THELANDER

Alkohol ökar risken
för bröstcancer
CANCER Måttlig alkoholkonsumtion
(30 gram/dag) ökar risken för bröstcancer. Det visar Women’s Health Study
(1992–2004) där man följt upp 38.454
amerikanska kvinnor. Risken ökar för
varje 10 gram alkohol per dag.
Källa: American Journal of Epidemiology
2007;165:6:667-676

Alkoholkonsumtionen:

+3%
första kvartalet i år

Källa:Sorad, Centrum för socialvetenskaplig
alkohol- och narkotikaforskning vid Stockholms universitet.
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Björn Lanefelt har arbetat som
ledare inom nykterhetsrörelsen
sedan han var femton år. Och hans
engagemang, för främst barnens
situation, är lika starkt idag.

XGTÀTOGNNCPUVCFKGFKUMQVK5MGPG&GVƂTCT
nu 22-årsjubileum och Björn berättar stolt
att föräldrarna till barnen själva har varit
på diskot som barn. Cirkeln börjar slutas.

N ELDSJÄL Sin roll som vaktmästare i lokalföreningen Ihärdig i lilla Skene tar Björn
Lanefelt på största allvar.
– Att vara vaktmästare är ett mycket
viktigt uppdrag, åtminstone om man är
ödmjuk och engagerad. Man möjliggör och
öppnar upp för verksamhet, säger Björn,
som har bott i Skene – en ort mellan Borås
och Varberg med 5 000 invånare – i hela
UKVVNKXQEJUQOƂEMUKPHÒTUVCMQPVCMVOGF
nykterhetsrörelsen just här.
Han var 12 år och fastnade för Junis aktiviteter. Bra ledare bidrog till att han fortsatte till UNF när han fyllde tonår och på
den vägen är det.
Som femtonåring började han själv arbeta som ledare inom både Junis och UNF –
som arbetade gränsöverskridande i Skene
sQEJƂEMÒMCVCPUXCTUQOILQTFGCVVJCP – Roligast är nog att ha privilegiet att jobba
med frågor som jag brinner för, säger Björn
växte som människa.
Då hade han fortfarande inte helt klart Lanefelt, som varit engagerad i hela sitt liv.
FOTO: PRIVAT
för sig att hans pappa var alkoholist – den
insikten kom senare.

¾AX^imc[`^kjkfckm\iXkk_XmXi`k
d\[fZ_jkXikXkLE=jbXdiXkjk[j$
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del av
hans engagemang om att han förstår vad det innebär att vara barn
till en missbrukare. Det är nämligen
barnen och ungdomarna som han brinner
allra mest för.
– Jag är väldigt stolt över att ha varit
med och startat UNFs kamratstödsarbete
med julresor till Frankrike. De har funnits
i femton år nu och är mycket uppskattade.
På resorna kan ungdomarna vara sig själva
och få uppleva en vit jul, utan alkohol.
Många som följer med är ju barn till missbrukare, säger Björn och fortsätter:

MEN FÖRMODLIGEN HANDLAR EN

– Att vi gör en skidresa till Frankrike ser
jag som en förutsättning för att det fungerar så bra. Det är ju fullt legitimt att säga
till kompisar och föräldrar att man ska
till Alperna och åka skidor, man blir inte
ifrågasatt. Samtidigt har man kul och får
många nya vänner.
Själv brukar han följa med som ledare på
dessa resor.
En annan knatte-aktivitet som han dri-

FÖRUTOM SITT IDEELLA ENGAGEMANG i Skene,
är Björn också en av initiativtagarna till
ANT-utbildningen på Wendelsbergs folkhögskola, där han arbetar som lärare.
Utbildningen är 1-årig och syftar till att
fånga upp eldsjälar som gärna vill arbeta
inom nykterhetsrörelsen. De får teoretisk
utbildning varvad med mycket praktik,
bland annat genom att starta upp och driva
lokalföreningar.
– Utbildningen är ett sätt att prova på om
OCPXKNNLQDDCKPQOTÒTGNUGP&GƃGUVCDNKT
ännu mer engagerade, medan några kanske inser att detta inte är deras grej, säger
Björn och berättar att eleverna är allt emellan 20 och 50 år gamla.
Hans egen drivkraft handlar främst om
stark gemenskap och att han får så mycket
tillbaka i sitt arbete. Han älskar barn och
vill gärna vara en positiv, vuxen förebild.
Dessutom har han fått vänner i hela landet, människor med vitt skilda bakgrunder. Det tycker han är roligt.
– Men roligast är nog att ha privilegiet
att jobba med frågor som jag brinner för.
Helst ideellt, för då gör man det man vill
göra och inte det man måste!
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

FAKTA BJÖRN LANEFELT
NAMN: Björn Lanefelt
ÅLDER: 42
FAMILJ: Döttrarna My, 15 och Ella, 6
BOR: i Skene
GÖR: eldsjäl inom Junis och UNF
BAKGRUND: har arbetat med behandling
och inom restaurangbranschen

KALENDER 2007
JUNI

JULI

10 Måndag Bertil, Berthold

4 Onsdag Ulla, Ulrika

STOCKHOLM ICAA, International
Council on Alcohol and Addictions, har konferens med ﬂera av
världens ledande alkoholforskare.

UPPSALA IOGT-NTO-rörelsens
kongresser, Uppsala. Kongressförhandlingar, nattkaféer, konserter och fester.

25 Måndag David, Salomon

5 Torsdag Laila, Ritva

VISBY Almedalsveckan där IOGTNTO deltar med seminarier och
opinionsbildning.

STOCKHOLM Grundkurs i kreativt
skrivande på Tollare Folkhögskola.

FÖREBYGG Förebyggardag på
kongressen, Uppsala. Heldag om

AUGUSTI (inget just nu)

förebyggande arbete med metodpresentationer, goda exempel
och aktuell forskning.

SEPTEMBER

29 Lördag Mikael, Mikaela
STOCKHOLM Metodutbildning
förebyggare, Tollare Folkhögskola

8 Söndag Kjell
OKTOBER

5 Måndag Bror
ISLAND NordAN, nordisk alkoholoch narkotikakonferens i Reykjavik, 5-7 oktober.
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David Zavala Barra, kokaodlare i Yungas, Bolivia.

Bolivia är det enda landet i världen där odling av kokablad är laglig.
Sedan kokaledaren Evo Morales blev president i Bolivia har kontrollen minskat och produktionen ökat. I Bolivia används kokabladen
för traditionellt bruk och är något av en nationalsymbol. Hur mycket som används till framställning av narkotika är oklart.

Kokaland
I Bolivia vill presidenten öka kokaproduktionen

TEXT & FOTO FATIMA GRÖNBLAD

F

ör att tillfredsställa efterfrågan på kokablad
HÒTVTCFKVKQPGNNVDTWMƂPPUGPNCIUQOVKNNÁVGT
QFNKPICXVQVCNVJGMVCTK;WPICUQOTÁFGV
på Andernas sluttningar. Men förra året uppgick den totala odlingytan till 26 000 hektar,
och det är uppenbart att en stor del av produkVKQPGPCPXÀPFUVKNNMQMCKPHTCOUVÀNNPKPI
-QMCQFNKPIGPK$QNKXKCÀTWRRFGNCFRÁVXÁQOTÁFGPOGFJGNV
QNKMCF[PCOKM+;WPICURÁ#PFGTPCUUNWVVPKPICTJCTOCPQFNCV
MQMCNÀPITGÀPPÁIQPMCPOKPPCUVTQNKIGPÀPFCUGFCPKPMCHQNMGVUV[TFGNCPFGV&ÀTQFNCUMQMCDWUMCTRÁUOÁRNÀVVCTKDTCPVC
UNWVVPKPICTQEJDNCFGPDNKTUOÁOGFMQPEGPVTGTCFUOCM
+%JCRCTGFÀTGOQVJCTMQMCQFNKPIGPDCTCRÁIÁVVKGVVVLWIQVCN
ÁT0ÀTOKPGTCNRTKUGTPCULÒPMKUNWVGVCXVCNGVQEJVWUGPVCNU
ITWXCTDGVCTG DNGX CTDGVUNÒUC ƃ[VVCFG OÁPIC VKNN FGV VTQRKUMC
%JCRCTGQOTÁFGVKEGPVTCNC$QNKXKCHÒTCVVQFNCMQMC%JCRCTG
är platt och bördigt, vilket gör att kokaplantorna växer snabbt
QEJHÁTUVQTCDNCF XGPQOKPIGPXGVUÀMGTVÀTFGPCNNOÀPPC
WRRHCVVPKPIGPCVVMQMCPHTÁP;WPICUHTÀOUVCPXÀPFUHÒTMQMCVWIICPFGQEJMQMCVGOGFCPFGPHTÁP%JCRCTGIÁTVKNNMQMCKPHTCOUVÀNNPKPI
DAVID ZAVALA BARRA BOR K D[P 6QECÍC K ;WPICU FÀT CNNC HCOKNLGT
QFNCTMQMCUGFCPOÁPICIGPGTCVKQPGTVKNNDCMC*CPDGTÀVVCTCVV
JCPUHCOKNLQFNCTƃGTCITÒFQTHÒTJWUDGJQXsENGOGPVKPGTMCHHG
QEJDCPCPGTsOGPCVVMQMCPÀTUVÁTHÒTKPMQOUVGTPC
s8KUÀNLGTFGPVKNNWRRMÒRCTGK%QTQKEQJÀTKPÀTJGVGPGNNGTUÁ
ÁMGTXKVKNN.C2C\HÒTCVVUÀNLCFGPRÁMQMCOCTMPCFGPFÀT
(COKNLGPUQFNKPICTÀTWRRFGNCFRÁƃGTCUOÁRNÀVVCTUQONKIIGT
TWPVQOMTKPID[P

-QMCPJCTOÁPICHÒTFGNCTUQOIÒT
den lätt att odla, berättar David Zavala
$CTTC2NCPVQTPCDÒTLCTIGUMÒTFGHVGT
DCTCGVVÁTQEJUGFCPMCPOCPRNQEMC
CXDNCFGPVTGIÁPIGTQOÁTGV
s/CPMCPUMÒTFCPÀUVCPJGNCÁTGV
0ÀTOCPÀTHÀTFKIKGPCÀPFGPCXHÀNVGVDÒTLCTOCPDCTCQOKFGPCPFTC
&GUUWVQO ÀT MQMCDWUMCTPC VÁNKIC
och kräver varken konstgödsel eller
DGMÀORPKPIUOGFGN &GV GPFC LQDbiga är att rensa ogräs och skörda.
Evo Morales är den första
s /CP OÁUVG XCTC HÒTUKMVKI UÁ CVV
presidenten i Bolivia med
OCP KPVG TKXGT UÒPFGT RNCPVCP PÀT
indianbakgrund. Han är
OCPRNQEMCTDNCFGP1EJUÁHÁTOCP
också ledare för sex kokaQPVKT[IIGPCXCVVIÁDÒLFJGNCFCIGP
odlardistrikt.
7PFGT KPVGTXLWP VCT &CXKF <CXCNC
$CTTCHTCOGPRÁUGMQMCDNCFQEJUVÀNNGTHTCORÁDQTFGV*CPDGTÀVVCTCVVJCPQHVCVWIICTMQMCFGNUK
UQEKCNCUCOOCPJCPIFGNUPÀTJCPLQDDCTRÁÁMTCTPC
s&GVIÒTFKIRKIICTGQEJIGTOGTMTCHVCVVCTDGVC1EJUÁFÀORCTFGVJWPIGTPUÁCVVOCPUVÁTUKIVKNNUFGVÀTFCIUHÒTOKFFCI
&CXKF<CXCNC$CTTCJCTCNFTKIXCTKVKMQPVCMVOGFPCTMQVKMCRQNKUGPGNNGTJÒTVVCNCUQOPÁITCMQPVTQNNGTCXQFNKPICTPCKQOTÁdet.
s*ÀTK;WPICUÀTXKVKNNÁVPCCVVQFNC&ÀTGOQVƂPPUFGVGPFGN
MQPVTQNNUVCVKQPGTXKFXÀICTPCFÀTFGMQPVTQNNGTCTQOHQNMHÒTKP
MGOKMCNKGTHÒTCVVVKNNXGTMCMQMCKP
6TQVU CVV OCLQTKVGVGP CX $QNKXKCU DGHQNMPKPI VKNNJÒT QNKMC
ursprungsgrupper har landet länge letts av en spanskättad elit.
+LCPWCTKƂEM$QNKXKCHÒTHÒTUVCIÁPIGPPÁIQPUKPGPTGIGTKPINGFFCXGPRTGUKFGPVOGFKPFKCPDCMITWPF'XQ/QTCNGU*CP
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Kokan I Yungas odlas på Andernas sluttningar.

JCTUGFCPOÁPICÁTXCTKVNGFCTGKPQOHGFGTCVKQPGPHÒTNCPFGVU
MQMCDÒPFGTQEJJCTUKPUVCTMCUVGRQNKVKUMCDCUK%JCRCTG6TQVU
UKPP[CRQUKVKQPUQORTGUKFGPVUKVVGTJCPHQTVHCTCPFGMXCTUQO
ordförande för sex kokaodlar-distrikt.
8KFVKNNVTÀFGVUQORTGUKFGPVVKNNMÀPPCILQTFG'XQ/QTCNGUFGNU
CVVJCPXKNNGKPVGPUKƂGTCLCMVGPRÁMQMCKPRTQFWEGPVGTFGNUCVV
han ville satsa på att industrialisera kokabladen för att utveckla
GZRQTVRTQFWMVGTUQODNCPFCPPCVVGUEJCORQQQEJVCPFMTÀO
*CPJCTQEMUÁIÁVVWVOGFCVVJCPXKNNÀPFTCNCIGP qNCIq 
för att utöka den tillåtna ytan till 20 000 hektar.
ENLIGT ANDREW STANDLEY, EUs CODCUUCFÒT K $QNKXKC ÀT TGIGTKPIGPU
TGUQPGOCPICVVJGMVCTHQTVHCTCPFGDGJÒXUHÒTFGPVTCFKtionella efterfrågan, och att ytterligare 4 000 hektar ska användas
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för att utveckla nya produkter för export. Angående resterande
JGMVCTJCTTGIGTKPIGPOGFIGVVCVVFGVXKUUGTNKIGPMQOOGT
CVVIÁVKNNMQMCKPRTQFWMVKQPOGPCVVOCPUMCDGUNCIVCOQVUXCTCPFGOÀPIFMQMCKPIGPQOWVÒMCFGMQPVTQNNGT
#PFTGY 5VCPFNG[ DGFTKXGT TGIGNDWPFGV HÒTJCPFNKPICT OGF
$QNKXKCUTGIGTKPIKMQMCHTÁICP*CPCPUGTCVVNCIÀTRTQDNGOCVKUMKQEJOGFCVVFGPUÀVVGTGVVIGPGTGNNVVCMHÒTJGNC;WPICU
s8CFJÀPFGTQOFGVƂPPUOGTÀPJGMVCTK;WPICU!*WT
UMCFWMWPPCUÀICVKNNGPQFNCTGCVVFKPMQMCÀTNCINKIOGPKPVGGP
CPPCPU!&GVÀTFÀTHÒTFGVJKVVKNNUKPVGXCTKVPÁIQPWVTQVPKPICVV
VCNCQOÀXGPQOOCPXGVCVVFGVQFNCUOGTÀPJGMVCT
XGPTGIGTKPIGPJCTWVVT[EMVCVVFGPUGTPCEMFGNCTOGFNCIGP
'XQ/QTCNGUJCTRTGUGPVGTCVGVVHÒTUNCIQOGVVOCZVCMHÒTXCTLG
HCOKNLRÁMXCFTCVOGVGTUQOUMWNNGIÀNNCKDÁFG;WPICUQEJ

David Zavala Barra tar under intevjun fram en påse kokablad och
ställer fram på bordet. Han berättar att han ofta tuggar koka, dels i
sociala sammanhang, dels när han jobbar på åkrarna. Det gör honom
piggare och dämpar hungern i väntan på middagen.

6KFKICTGJCTFGPCOGTKMCPUMCTGIGTKPIGPUCVUCVJÁTV
RÁ CVV UVKOWNGTC ÒXGTIÁPI VKNN CNVGTPCVKXC ITÒFQT /GP FGV JCT
IÁVVVTÒIVFGNXKURÁITWPFCXDTKUVCPFGHTCMVOÒLNKIJGVGTWVHTÁP
%JCRCTG0WXKNN'7CPVCGVVDTGFCTGRGTURGMVKXFÀTUVÒFGVUMC
WVHQTOCUKUCOTÁFOGFD[CTPCQEJCPXÀPFCUVKNNCVVHÒTDÀVVTC
UCOJÀNNUUGTXKEGUQOUMQNQTQEJULWMXÁTF
Andrew Standley betonar att en viktig pusselbit fortfarande
HCVVCUKFKUMWUUKQPGPQO[VCPHÒTNCINKIQFNKPI/ÁVVGVRÁ
JGMVCTHÒTCVVVKNNHTGFUUVÀNNCFGPKPJGOUMCOCTMPCFGPÀTOGUVGVV
CPVCICPFG+PIGPXGVUÀMGTVJWTO[EMGVMQMCUQOMQPUWOGTCU
s'7JCTGTDLWFKVUKICVVƂPCPUKGTCGPUVWFKGUQOUMWNNGWPFGTUÒMCJWTO[EMGVUQODGJÒXU8KXÀPVCTHQTVHCTCPFGRÁGVVUNWVIKNVKIVHÒTUNCIHTÁPTGIGTKPIGPRÁJWTFGPUMCWVHQTOCU N

%JCRCTG-QPVTQNNGPCXCVV[VCPKPVGÒXGTUMTKFUUMCUGFCPUMGRÁ
HTKXKNNKIXÀIIGPQOUQEKCNMQPVTQNNKPQOD[CTPC
s+ORNGOGPVGTKPIGPCXRQNKE[PUMCUMGHTKXKNNKIVUÀIGT#PFTGY
5VCPFNG[&GVÀTGPHWPFCOGPVCNUMKNNPCFLÀOHÒTVOGFVKFKICTG
FÁMQPVTQNNGPUMÒVVGUCXOKNKVÀTGPIGPQORÁVXKPICFWVTQVPKPI
0WRTCVCTOCPKUVÀNNGVQOUQEKCNCMQPVTQNNOGMCPKUOGTsCVVFGP
UQOQFNCTOGTÀPFGPVKNNÁVPC[VCPUMCWVUÀVVCUHÒTFKUEKRNKPCX
UCOJÀNNGV
MÅNGA TECKEN TYDER PÅ att en allt större andel av kokainprodukVKQPGPIÁTVKNN'WTQRCQEJCNNVOKPFTGVKNN75#&GVJCTHÁVVFGP
COGTKMCPUMCTGIGTKPIGPCVVUÀPMCUKPRTQƂNIGPVGOQVFGPDQNKXKCPUMCTGIGTKPIGPOGFCP'7ÒMCTUKPCKPUCVUGT#PFTGY5VCPFNG[
DGTÀVVCTCVV'7UMCJÒLCUKVVDKUVÁPFVKNN$QNKXKCWPFGTRGTKQFGP

FAKTA KOKAODLING
BOLIVIA är det land i världen där det traditionella
bruket av koka är mest utbrett. Kokan tuggas och stoppas upp i en boll i kinden, vilket motverkar trötthet och
hunger och minskar risken för höjdsjuka. Kokan har
även medicinska egenskaper och hjälper bland annat
mot magont. På Andernas högplatåer används kokan vid religiösa
ritualer, till exempel för att spå någons framtid.
Bolivia är världens tredje största producent av koka efter Colombia och Peru. För att framställa kokain krävs en process där olika
kemikalier tillsätts i ﬂera led för att lösa ut och destillera alkaloiderna. För att tillverka ett kilo kokain behövs 150-400 kilo kokablad.
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Gunnar Ohrlander eller
"Doktor Gormander" har
länge varit engagerad i
alkoholpolitik men tycker att
nykterhetsrörelsen har ett
problem: den är för mesig.

F_icXe[\i

ÒMed vässad blick för samtidenÑ

TEXT & FOTO PIERRE ANDERSSON

tt samtal med Gunnar Ohrlander blir lätt lite spretigt.
Det betyder inte att han är ofokuserad eller talar osammanhängande, det är snarare så att så mycket intressant kommer fram under samtalets gång att det blir
svårt att hålla tråden. Vårt samtal i villan i Sköndal i
södra Stockholm tar sin början i sextiotalets journalistik, går via Doktor Gormander, Fria Proteatern och skolpolitik och slutar med en synpunkter om alkoholens
WVDTGFPKPIQEJP[MVGTJGVUTÒTGNUGPUƃCVJGV
0ÀT )WPPCT 1JTNCPFGT UQO P[DCMCF LQWTPCNKUV ƂEM LQDD RÁ
Dagens Nyheter i början av sextiotalet skrev alla under pseudonym. Hans syster föreslog signaturen ”Gorm”, far till Harald BlåVCPFQEJFGPUKUVGJGFPKUMGMWPIGP&GVHCPPUƃGTCCPNGFPKPICT
brodern hade till sin moders stora förtret valt att gå ur Svenska
Kyrkan, dessutom tyckte hon att namnet passade en ung man
med starka åsikter riktigt bra.
Några år senare efter att ha slutat på Dagens Nyheter jobbade
Gunnar Ohrlander på Stockholmstidningen.
– Jag skrev återkommande kåserier där under signaturen
Gorm. Men så ville cheferna tillföra lite akademisk kompetens
till tidningen, berättar Gunnar Ohrlander och ler. Men bara ”DokVQT)QTOqNÀVNKVGOÀTMNKIVUÁFGVƂEMDNKq&QMVQT)QTOCPFGTqK
stället.
När han skriver i Aftonbladet idag är det både under sitt eget
namn och under signatur.
– Som Gormander är jag fri att hitta på vad jag vill, det är jättekul. Häromveckan skrev jag om ett samtal jag haft med försvarsministern i en tvåsitsig JAS över Afghanistan till exempel.
Gunnar Ohrlander har hunnit med betydligt mer än journalistik och kåserier. Under tio år skrev han texter för Fria Pro teatern,

<
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GPRÁƃGTCUÀVVP[UMCRCPFGOWUKMQEJVGCVGTITWRR&GVJGNCDÒTjade på Dramaten i Stockholm.
– När jag slutade på Aftonbladet ringde de från Dramaten och
undrade om jag kunde hjälpa dem med en pjäs om zigenare som
de skulle sätta upp. Det blev en väldig framgång.
Gruppens nästa projekt blev pjäsen ”Nils Johan Andersson”,
byggd på intervjuer med arbetare vid Norrbottens Järnverk i
Luleå AB (som också förkortas NJA).
– Det var en utmaning att komma utifrån och berätta historier
på ett nytt sätt. Vi gjorde en slags arbetarrevy som byggde på
deras egna berättelser. Järnverksarbetarna satt med under repetitionerna och såg till så att det blev rätt.
ATT GÖRA TEATER UTIFRÅN arbetarnas egna perspektiv var revolutionerande. Redan innan pjäsen haft premiär attackerades den från
pressen, LO, Industriförbundet och verksledningen på NJA.
– Men arbetarna gillade den. Vi spelade den bland annat för de
strejkande i Kiruna under den stora gruvstrejken 1969.
Framträdandena för de strejkande var kontroversiella och inte
sanktionerade från Dramatens ledning, vilket gjorde att gruppen
sparkades ut. I stället gick man till Riksteatern, bildade Proteatern och satte upp en pjäs om strejken på Volvo. Inte heller detta
var populärt – som statlig teatergrupp förväntades man inte ta
UVÀNNPKPIsQEJITWRRGPƂEMHQTVUÀVVCUQOHTKUVÁGPFGVGCVGTITWRR
Namnet Fria Proteatern var fött.
Fria Proteatern fortsatte att skriva och sätta upp revyer från en
radikal vänsterposition med texter om arbetsliv, facklig kamp,
glesbygdspolitik och maktmissbruk. Det höll gruppen på med
ända fram till 1991. Musiken var alltid en naturlig del i revyerna.
Stefan Ringbom var den som komponerade det mesta av musiken
medan texterna skrevs främst av Carsten Palmaer och Gunnar
Ohrlander.
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En annan fråga som har engagerat Gunnar Ohrlander en längre tid är alkohol- och narkotikapolitik.
– Jag lärde känna Nils Beijerot redan på sjuttiotalet, men det
var först på nittiotalet som jag kom närmare de här frågorna. Jag
insåg att de som driver narkotikafrågorna hårdast inom exempelvis FN är de fattiga länderna. De har sett problemen. Det blev en
aha-upplevelse för mig.
'PCPPCPCJCWRRNGXGNUGƂEMJCPPÀTJCPUCVVGUKIKPKITWPderna för den svenska narkotikapolitiken.
– Den restriktiva narkotikapolitik som vi införde i mitten av
1980-talet är i grunden en kompromiss, säger Gunnar Ohrlander.
Vänstern ville satsa på vård och högern på hårda tag och så blev
det en blandning. Trots det, eller kanske tack vare, är det nog
världens mest framgångsrika narkotikapolitik.
De förändringar som sker oroar. Han tycker att kriminaliseringen av eget bruk är bra men ser att trenderna håller på att
skifta.
– Redan i början av nittiotalet påbörjade man nedmonteringen
av den restriktiva narkotikapolitiken. Tyvärr så verkar det bli en
tillbakasvängning mot harm-reduction på många håll. Det verMCTƂPPCUGPHÒTGUVÀNNPKPIQOCVVRQNKVKMGPIÁVVUÁDTCCVVRTQblemet är över.
Han ser också en koppling till en mer tillåtande attityd till alkohol de senaste tio, femton åren och pekar på det svenska medlemskapet i EU som en starkt bidragande faktor.
– Om inte nykterhetsrörelsen hade gått på de lögnaktiga försäkringarna om att vi skulle få behålla vår alkoholpolitik … jag
tror inte att vi hade varit medlemmar om nykterhetsrörelsen satt
ned foten och sagt nej till EU. Så jämn var ju folkomröstningen.
ÄVEN OM HAN SJÄLV inte är helnykterist ser han den folkliga kampen
mot droger och nykterhetsrörelsen som en viktig kraft i samhället. Men han är inte heller främmande för att kritisera den.
s,CIWPFTCTQOKPVGP[MVGTJGVUTÒTGNUGPÀTNKVGƃCV,CIVTQT
att det krävs lite tuffare tag i de här frågorna. Vem ska annars
driva dem?
Gunnar Ohrlander menar att nykterhetsrörelsen borde ta sig
tillbaka till centrum av diskussionen och inte vara rädd för att
göra kontroversiella ställningstaganden.
– Jag tror att nykterhetsrörelsen ibland varit lite för intresserad
av att få bort töntstämpeln. Det är förståeligt, men man får inte
bli så intresserad av det att man tappar själva idén med verksamheten. Jag tycker att det behövs mer drastiska aktioner. Nykterhetsrörelsen måste visa att det är hedervärt att inte kröka.
+ƃGTCFGDCVVCTVKMNCTMTKVKUGTCFG)WPPCT1JTNCPFGT1#51DGroende Alkoholsamverkan, ett samarbete mellan staten och
bryggerinäringen som för några år sedan hade som mål att lindra
effekterna av det svenska medlemskapet i EU.
2Á#HVQPDNCFGVUMWNVWTUKFQTUMTGXJCPDNCPFCPPCVHÒNLCPFG
”Med OAS kunde spritbranschen bokstavligen köpa sig en plats i regeringskansliet, det närmaste man kan komma myndighetsstatus. Man hade
två mål för sitt deltagande. Först och främst ville man tvätta sitt rykte, bli
rumsren och uppträda tillsammans med socialministern på myndighetsnivå. OAS blev en storartad chans att få stat och samhälle bakom tanken
att folk ska dricka sprit.”
Senare har han också kritiserat statliga Alkoholkommittén och
dess chef Håkan Wrede.
– Men där var jag kanske lite tidigt ute. Håkan Wrede var ju
chef även för OAS och jag tänkte att det skulle bli mer av samma sak. Men deras opinionsbildning är nog bra. Jag är inte emot
information, men vi vet ju att den har väldigt begränsad effekt.
I mitten av 1970-talet tackade Gunnar Ohrlander för sig på Fria
Proteatern. Han fortsatte dock att skriva, både pjäser och böcker.
En av böckerna hette ”Kunskap i skolan” och handlade om konƃKMVGPOGNNCPUQEKCNKUCVKQPQEJMXCNKƂMCVKQPKUMQNCP.KVGGPMNCTGWVVT[EMVJWTO[EMGVUMCXKUCVUCRÁMWPUMCRQEJJWTO[EMGV
ska vi satsa på att alla elever mår bra och hänger med? Att ämnet
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Gunnar Ohrlander hemma i köket i villan i Sköndal, Stockholm.

engagerar Gunnar Ohrlander är uppenbart. Han tycker att skolan
har en viktig uppgift i att höja folkets kunskapsnivå för att på så
vis göra oss till ”herrar i vårt eget hus”.
– Under många år försummades kunskapsförmedlingen i skolan. Det började redan på 1960-talet. Man införde till exempel
relativa betyg. Det innebar att betygen i varje klass skulle fördelas
enligt en normalfördelningskurva med ett visst antal femmor, ett
visst antal ettor och så vidare. Trettio procent av klassen var per
FGƂPKVKQPQDKNFDCTQEJUMWNNGIGUDGV[IGVWPFGTMÀPF&GVNGFFG
till en väldig katastrof.

>leeXiF_icXe[\i

¾AX^kifiXkkepbk\i_\kjii\cj\e
`YcXe[mXi`k]i`eki\jj\iX[XmXkk]
Yfikkek`^_\kjjkdg\ce%½

Boken togs emot med stort intresse och Gunnar Ohrlander
ägnade två år åt att åka runt i landet och prata om skolfrågor.
Han menar att samma frågor är aktuella än idag.
– Det ska bli intressant att se vad socialdemokraterna formulerar för skolpolitik. De säger att de vill ta tag i skolfrågorna men de
måste nog göra mer än att klanka på skolminister Björklund i så
fall. Många verkar leva kvar i en föreställning om att grundskolan
ska vara en oas för bildning där man inte får störas av den stora
XÀTNFGPUMTCX,CIXKNNKPVGMCNNCFGVƃWOFGXKNNLWXÀNÀXGPQO
jag tycker att de har fel. N

FAKTA GUNNAR OHRLANDER
ÅLDER 68 år
FAMILJ Sambo, tre barn i tidigare äktenskap och sju barnbarn.
BOR Villa i Sköndal i Stockholm
ARBETET Krönikör, kulturdebttör och författare.
AKTUELL Ständigt aktuell som krönikör i bland annat Aftonbladet
under signaturen Doktor Gormander. Gunnar Ohrlander har också
gett ut ett 20-tal böcker.
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Trädgården ﬁck Eva-Lott Lyrstrand
att blomma på nytt. Doften från jorden, de färska grönsakerna blev en
påminnelse om att livet fanns där,
bortom all det svarta, ångestfyllda
som tidigare var hennes vardag.

N TRÄDGÅRDSTERAPI Det är sval april när
vi besöker Iris utvecklingscenter och den
största delen av trädgården ligger nu och
gror i växthuset. Eva-Lott visar hur de frön
hon petat ner i jorden, vattnat och skött
om, nu hälsar våren välkommen på ljusgröna försiktiga stänglar. Det ska bli tomater, basilika, broccoli och tagetes. Här i det
lilla varma glashuset har hon tillbringat en
stor del av sin tid på behandlingshemmet.
Under veckor har hon följt det lilla fröet,
sett hur det med kraft tagit sig fram genom
jorden, fått växa i sin egen takt.
– Jag blir lugn av att se allt gro. Det här
är som små skötebarn, massor av små, små
skott som kommer att växa och bli större
och kraftfullare. I arbetet här känner jag
att jag blivit viktig för mig själv, att se att
allt som växer ger kraft, säger Eva-Lott.
Hon berättar om åren innan hon kom
hit, om hur allt bara varit ett enda långt
VÒEMGP 8KPƃCUMCP XCT JGPPGU GXKIG HÒNjeslagare. Det började med två glas vin på
kvällen efter jobbet, för att komma ner i
varv, lugna nerverna och mota ångesten
som försökte tränga sig på. En ångest över
att inte prestera tillräckligt bra på jobbet,
över att inte räcka till, och i grund och botten en ångest över känslan av att aldrig ha
blivit sedd och älskad av sin mamma.
– Jag har haft en trasig uppväxt med
kärlekslösa relationer. Hela mitt liv har jag
försökt prestera för att få kärlek. Till slut
gick jag liksom sönder, säger Eva-Lott när
vi sätter oss och dricker kaffe med hembakad kaka i matsalen.
– Det var ute i växthuset som processen började för mig, det fanns något där som öppnade upp mig,
ALKOHOLMISSBRUKET LEDDE TILL LÅNGA sjukskriv-

ningsperioder och. för två år sedan brast
det helt, livet var nattsvart. Eva-Lott tog
tabletter och sköljde ner med vin. Något
annat alternativ än döden kunde hon inte
UG &GV HCPPU KPIGV JQRR /GP PÁIQV ƂEM
henne att gå och hämta telefonen, lyfta
luren och slå larmnumret. Kanske var det
tanken på barnbarnen, sonen, eller den
egna livskraften. Hon hann. Efter ambulansfärd till sjukhuset och magpumpning
kom ett långsamt och smärtsamt uppvaknande till ett nytt liv.
30 ACCENT JUNI 2007

– Jag hade aldrig trott att jag skulle
kunna hamna i missbruk. Jag kände mig
så misslyckad, där satt jag 54 år och totalt
värdelös.
Till slut bestämde hon sig för att be om
hjälp och ringde socialtjänsten. Det var
första gången hon insåg att hon behövde
hjälp. Nu har hon varit på behandlingshemmet i sju månader och nu är det dags
att leva sitt eget liv igen.
– Det var ute i växthuset som processen

började för mig, det fanns något där som
öppnade upp mig, gav mig hopp. Jag höll
upp ett frö och funderade på vad det skulle
bli av just det fröet. Det kändes som att jag
själv hade möjlighet till pånyttfödelse, att
få blomma på nytt, berättar Eva-Lott.
och ett halvt år sedan som
idén om att använda trädgårdsterapi som
en del av behandlingen av missbruk kläcktes. Arbetsterapeut Åsa Holmberg, stod i

DET VAR FÖR ETT

ga

Ki[^i[jk\iXg`

$CfkkYfik]iee^\jk\e
Människor växer där livet växer.
FOTO: LARS ANDERSSON

Arbetet i sig är lugnande.
FOTO: LARS ANDERSSON

FAKTA TRÄDGÅRDTERAPI

g,

TERAPITRÄDGÅRD En trädgård som
byggts i anslutning till ett behandlingshem. Trädgårdsarbetet är en del av terapin
och arbetsterapeut, behandlingspersonal
och trädgårdsmästare ﬁnns knutna till
verksamheten. Det ﬁnns ett ﬂertal trädgårdar som används för rehabilitering för
utmattade och deprimerade personer,
men att vårda missbrukare med trädgårdsterapi är nytt.
Utbildning i trädgårdsterapi för vårdpersonal ﬁnns vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

gav mig hopp, säger Eva-Lott Lyrstrand som hittat tillbaka till glädjen i livet igen.
FOTO: LARS ANDERSSON

köket på behandlingshemmet och pratade
med kocken om hur viktig själva omgivPKPIGPÀTHÒTXÀNDGƂPPCPFGV
– Vi har ju satsat mycket på att det ska
vara vackert här inne men helt glömt bort
utemiljön.
Hon kontaktade Simon Irvine, trädgårdsmästaren på Läckö slott, och han blev
intresserad, att det gröna är terapeutiskt är
han övertygad om.
s &GV ƂPPU PÁIQV JGNCPFG OGF XÀZVGT

De behöver sin tid, det är inget som går att
skynda på. Många som kommer hit är vana
vid snabb behovstillfredsställelse, alkohol
eller droger. Men växterna ger ett lugn och
en ödmjukhet för livet och för en själv,
säger han.
Mellan huvudbyggnaden och bostadsbarackerna har Simon Irvine skapat rundlar
där det ska planteras grönsaker och kryddor, omgivna av ligusterhäckar. Det ska
inte gå att bara rusa över gården.

– När jag kom hit var det en sådan hets,
klienterna sprang över gården. Jag ville
bygga in ett lugn i själva utemiljön. Det är
ett sätt att sakta ner tempot och göra det
möjligt för människor att stanna upp och
få se nya saker, säger Simon Irvine.
Att vårda miljön blir också ett sätt att
visa vördnad för livet. Att påminna om
människans behov av grönska, kärleken
till det gröna och det levande.
– Att vårda växter är att visa respekt för
JUNI 2007 ACCENT
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Arbetsterapeut Åsa Holmberg och trädgårdsmästare Simon Irvine i växthuset på Iris behandlingscenter.
FOTO: LARS ANDERSSON

livet. Det blir ett sätt att visa för sig själv
att växter är värda att bli omhändertagna,
i förlängningen blir det också en påminnelse om att ta hand om sig själv.
ARBETET I TRÄDGÅRDEN FUNGERAR som ett viktigt
komplement till samtalsterapin tycker
Åsa Holmberg. Det ordlösa är viktigt, att
FGV ƂPPU GP CMVKXKVGV UQO IGT VKF QEJ TQ
att tänka.
– Men också det lustfyllda, det är ju
roligt att plantera lökar, gräva och vattna,
säger Åsa Holmberg.
Därför bygger trädgårdsterapin på frivillighet, den som vill får vara med. En
del deltar bara i själva grävandet, andra
tycker om att sköta om fröna. Många sitter bredvid och tittar på, tycker att det är
TQIKXCPFGCVVUGPÀTCPFTCRÁVCTQEJƂZCT
i trädgården. En viktig del har varit det
fysiska arbetet, att få vara ute mycket, få
en vettig dygnsrytm, andas frisk luft och
bli behagligt trött.
– Många som kommer hit har mycket
ångest och att få jobba sig trött kan vara ett
skönt sätt att hantera den. Det är skönt att
få göra något som ger ett tydligt resultat,
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att plantera ett träd, eller sätta ett frö som
sedan växer och blir något ätbart, säger Åsa
Holmberg.
En av klienterna berättade för Åsa: ”Tänk
att det blir något bra, att det växer trots att
jag är inblandad.”

FÖR EVA-LOTT HAR TRÄDGÅRDEN blivit mer än en
behandlingsform, det har blivit en passion,
och hon ska nu börja arbeta i trädgården
på Läckö slott. Dessutom har hennes hemkommun bett henne att vara med i ett projekt med äldre människor och växter.
– Jag har hittat tillbaka till
livet. Arbetet med växterna
har varit en del av att påminna om vördnaden inför livet,
och att man faktiskt inte alltid måste prestera. Dessutom
tänker man väldigt bra när man gräver i
jord. Jag har återfunnit mitt eget värde där
vid krukorna i växthuset.

¾8kkmi[Xmok\iiXkkm`jXi\jg\bk]i

c`m\k%%&%%`]ice^e`e^\eYc`i[\kfZbj\e
gd`ee\cj\fdXkkkX_Xe[fdj`^jacm%½
– Det är många som bär en oändlig massa misslyckande i sig, det är skönt för självkänslan att få lyckas. Därför är det också
viktigt att arbetet i trädgården blir bra, att
våra klienter får bra vägledning och hjälp.

HANNA NOLIN
accent@iogt.se

FAKTA IRIS BEHANDLINGSHEM
IRIS Behandlingen på Iris
utvecklingscenter i Mullsjö
består av psykoterapi, social
planering, nedtrappning av
läkemedelsberoende, nätverksbyggande och livsstilsar-

bete som bland annat innebär
massage, trädgårdsterapi,
qigong och social träning.
Klienterna som kommer
hit har problem med alkohol,
läkemedel eller narkotika.

Det ﬁnns 46 vårdplatser och
genomsnittsåldern är 35 år.
Förutom behandlingshemmet i Mullsjö ﬁnns verksamheter i Stockholm, Göteborg
och Enköping.
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Sömmerskor med stillasittande
jobb ska äta sallad och frukt. Kaffe
är bra för korpulenta som vill bli
magra, men av öl blir man fet.
Råden kommer från läkaren och
hälsorådgivaren Carl von Linné.
N LINNÉÅRET Redan som läkarstudent skrev
Linné om hur man kan förbättra sin hälsa
och hålla sig frisk långt upp i hög ålder.
Grundregeln är att vara måttlig med mat,
dryck och motion.
Carl von Linné skulle ha blivit präst liksom sin far, men skolarbetet gick inte så
lysande. Hans naturkunskapslärare, doktor Rothman, som upptäckt hans stora
intresse för naturvetenskap, föreslog att
han skulle studera till läkare i stället. På
den tiden fanns bara ett tiotal provinsialläkare i Sverige. Utbildningen var lång och
F[T QEJ HÒT CVV VC GZCOGP ƂEM OCP TGUC
utomlands. Så 1735, vid 28 års ålder, doktorerade Linné i Holland, och sex år senare
var han professor i medicin i Uppsala.
Linné, som är mest känd för sin systematisering av växt- och djurriket, ägnade
mycket tid åt att försöka hitta svenska
läkeväxter. Eftersom Sverige strävade
efter att bli självförsörjande, kunde dyra
utländska läkeväxter lika gärna ersättas av Carl von Linné var inte bara expert på blommor utan var också en läkare med bestämda uppsvenska växter med liknande egenskaper. fattningar om hur människan skulle leva för att må bra.
ILLUSTRATION: ANETTE RIMÓNT
Och utländska växter som man inte hittade
någon svensk motsvarighet till, odlades på
motion är däremot skadligt. Med jämna
prov i Sverige. Det var så de svenska mediFAKTA CARL VON LINNÉ
mellanrum ska man göra ”lätta kroppsröcinalträdgårdarna kom till.
300 ÅR Carl von Linné, 1707-1778, botanirelser intill en tredjedel av dagen”. KroppsHÄR ÄR NÅGRA AV doktor Linnés hälsoråd i
ker, läkare och zoolog, lade grunden för
rörelsen ska göra dig fuktig, ej svettdryden moderna nomenklaturen inom biolokomprimerad form:
pande.
gin och den moderna systematiken som
Socker förstör aptiten och förslappar
Öl, vin, kaffe och te är skadligt i omåttmagen, och det gör även tobak och snus.
grupperar växter och djur. Han anses även
liga mängder. Kaffe är bra för feta och korSalt gör en tung, både fet och muskulös.
vara fader till den moderna ekologin.
pulenta som vill bli magra. Av öl däremot
Den som äter för mycket eller för lite förblir man fet.
stör så småningom sin kropp. Man
OM BRÄNNVINET SKRIVER LINNÉ: ”Jag vill ock
ska inte äta mer än två gånger per
medgifwa, at spiritucuse saker, då det rätt
dag, och då för att stärka sig, icke
brukas, gjöra det som intet annat ting gjör,
överlasta magen. Äter man en ensidig
nemligen upmuntra lif och sinnen, men
och dålig kost kan man må dåligt.
så ädle, som de äro, så warsamt måste de
'PNKIV .KPPÅ ƂPPU FGV VXÁ QNKMC
sorters fetma, och vilken man drabbas av är stillasittande äta sallad och frukt. Och hanteras. Ty all vana är farlig, och allt för
DGTQTRÁXCFOCPÀVGT&GPUQOÀVGTƃÀUM frukt är för övrigt människans bästa föda. mycket skadeligt.”
Linné lär själv ha varit måttlig med det
som är en ”lös” föda, och samtidigt är stil- Sallad bör man äta ” … rå med olja, ättika,
lasittande utvecklar fetma. Den fetman salt och ofta äggula”. Sallad ”… reta apti- mesta.Han blev 70 år gammal, vilket var
HÒTGMQOOGT DNCPF qƃÀUMHWNNC HÒTPÀOC ten, befria tungan och tarmarna från oren- en aktningsvärd ålder på 1700-talet. Kanske hans ålder och leverne bekräftar att det
fruntimmer”. Den andra typen förekom- lighet och häva förstoppning”.
mer hos dem som äter måttligt, och samtiMotion ger värme i kroppen och relax- ligger någonting i det svenska begreppet
digt rör på sig och vilar med måtta.
GTCTƂDTGTPCRWNUGPDNKTHTKUMCTGQEJOCP ”lagom är bäst”.
ANETTE RIMÒNT
Olika sysselsättningar kräver olika sorts tillgodogör sig maten bättre. Lagom motion
accent@iogt.se
föda, exempelvis bör sömmerskor som är bäst. Det hjälper mot sjukdomar. Stark

¾DXejbX`ek\kXd\iekm

^e^\ig\i[X^#fZ_[]iXkk
jkibXj`^#`Zb\m\icXjkXdX^\e%½
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TIPS OCH SYNPUNKTER Maria Zaitewsky tel: 08-672 60 56 e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se

Bm`eefi]i`jbXi\`dXej[fd`e\iX[\]i\kX^
ARBETE Kvinnor som arbetar i företag med övervägande andel män är friskare än kvinnor som arbetar i
företag med jämn könsfördelning. Även bland män ﬁnns
en tendens till lägre sjukfrånvaro i mansdominerade
företag. Det visar en studie från Karolinska Institutet
och Uppsala universitet, där både tjänstemän och
arbetare ingår. Studien omfatter mer 2000 företag med

mer än 74 anställda. En förklaring tros vara att eftersom
män är mindre sjukskrivna än kvinnor, ”smittar” de
låga sjukskrivningstalen av sig på samtliga anställda i
företag där män dominerar. Den nya studien motsäger
tidigare studier som säger att sjukfrånvaron är lägst i
företag med jämn könsfördelning.
MARIA ZAITZEWSKY

Vita jordgubbar
bättre för allergiska
JORDGUBBAR Pollenallergiker
är ofta också allergiska mot
jordgubbar. Men nu visar
forskning att
det allergiframkallande
ämnet i gubbarna varierar
beroende på
sort och bland
de med mindre
rött färgämne var halten lägre.
Vita jordgubbar kan alltså vara
ett bra alternativ - men än så
NÀPIGƂPPUKPICVKNNHÒTUÀNLning. De är för små och mjuka
och oattraktiva, eftersom de
inte är röda.

Hälsosam skolmat
minskar vikten
BARNFETMA Nyttigare skollunch och förbud mot godis,
bullar och saft i skolan är ett
bra sätt att minska risken för
övervikt hos barn, visar en studie från Karolinska Institutet.
Efter fyra år hade antalet överviktiga eller feta 6-10-åringar
minskat med 6 procent i de
skolor i studien som satsat på
hälsosam kost. Forskarna räknar med att 15-20 procent av
alla barn är överviktiga i dag.

Snart klonad
mat på tallriken
MAT Snart kommer vi i att

kunna få klonad mat på tallriken. Åtminstone om vi bor
i USA eller EU. Detta trots att
det saknas forskning på hur
klonad mat påverkar vår hälsa.
En preliminär utvärdering
visar dock att man inte har
hittat några risker. Fördelarna
med att klona är att det kan ge
mer mjölk, mer kött och friskare djur.
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BfZbcp]k\i
]iXd^iejXb\i
Markus Aujalay
Med mycket grönt
Natur&Kultur

FOTO: PHOTOS.COM/SAMTLIGA BILDER

KÖTT VÄRRE ÄN BILAR
MILJÖ Säg helst nej till kött - om du vill vara miljövänlig. Växthusgaser från köttproduktionen överstiger nämligen de som kommer
från till exempel transporter. Köttätandet i världen har femdubblats
sedan 1950 och tillsammans sätter vi i oss ungefär en kvarts miljard
ton kött varje år. Fram till år 2050 väntas konsumtionen ha fördubblats ytterligare en gång. Men ökningen har möjliggjorts genom sjunkande priser och att forna tiders betande boskap till stor del ersatts
med storskaliga och hårt effektiviserade djurfabriker.
Om det ändå blir biff på grillen, välj svenskt! Men kolla var djuren fötts upp. Säg ja till nötkött producerat på naturbetesmark i en
skogsbygd samt griskött producerat på lerjord i det inre av Mellansverige. Också importerat från Brasilien kan vara okej - inklusive
transporten - om djuren är uppfödda på en gård med bra markvård.
För närvarande produceras 55 procent av den svenska konsumtionen
av nötkött och 85 procent av griskött i Sverige.
MARIA ZAITZEWSKY
Källa: SLU

Rökning minskar
chans att bli pappa

Var tionde har
besvär av mobil

RÖKNING Män som röker och
snusar minskar dramatiskt
sina chanser att bli pappor.
De har färre spermier än ickerökare. Om rökarens och snusarens mamma dessutom rökt
under graviditeten blev spermie-minskningen 49 procent.
Det visar en undersökning
från MAS.

MOBIL Var tionde svensk får
hälsobesvär av
att tala i mobilen. Det visar en
ny temoundersökning på uppdrag av Elöverkänsligas riksförbund. De
vanligaste symptomen är hettande kinder och öron, stickningar, illamående, yrsel och

För prisvinnande kocken
Markus Aujalay
är grönsaker
huvudsaken.
Nej, han är inte vegetarian.
Men han anser att grönsaker
måste få ta mer plats på våra
bord. Bara för att det är så
himla gott – och nyttigt förstås.
Med hjälp av en gnutta fantasi,
bra råvaror och kunskap kan
det bli hur läckert som helst.
I den här härliga boken med
aptitretande bilder är grönsakerna i absolut fokus – tillsammans med tillbehör som kött
och ﬁsk.
MARIA ZAITZEWSKY

värk. Lars Mjönes, rådgivare
på Statens Strålskyddsinstitut,
medger att mobiltelefonanvändande kan innebära vissa
risker. Enkla sätt att undvika
problem är att använda handsfree och inte ringa där det är
dålig täckning, då telefonen
måste jobba mer och därmed
strålar mer.

Kvinnor nätsurfar
efter bättre hälsa
HÄLSA #NNVƃGTMXKPPQTUWTHCT

efter hälsa och medicin. Sveriges ledande hälsoportal, Netdoctor.se, har cirka 450 000
DGUÒMRGTOÁPCF&GƃGUVCÀT
kvinnor mellan 25 och 65 år.
År 2000 använde 15 procent av
nätanvändarna Internet för att
hitta medicinsk information. I
dag är siffran 50 procent.
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Jonas Andersson blev drogfri och gifte sig i San Pedro-fängelset i La Pas, Peru och ﬁck två barn innan han kunde ﬂy till Sverige.

FOTO: PRIVAT

Fann lyckan i fängelset
Kungälvsbon Jonas Andersson
överlevde fem år i det ökända San
Pedro-fängelset i La Paz, Peru, och
kom dessutom ut i friheten som en
drogfri, lyckligt gift tvåbarnsfar

lång och kraftig och snart bemöttes han
med respekt, trots att han sällan använde
våld. Han gick under smeknamnet ”el choco”, den blonde.
Han blev av sina medfångar informerad
om att det fanns en bättre avdelning, Posta, dit han kunde söka sig – om han hade
pengar. Via UD och hans mamma Ulla höll
JCPUKIGMQPQOKUMVƃ[VCPFGQEJMÒRVGKP
sig på Posta, där han hyrde en fullt utrustad lägenhet.
Med mutor och pengar kunde allt köpas.
Mat, elektronik, narkotika, möbler och
boende. Några knarkkungar levde lyxliv
i rymliga våningar inne på fängelset. San
Pedro fungerade som ett mini-samhälle,

och de välsignades av en före detta knarkkung som sadlat om till präst. Deysi blev
gravid och dottern Steffany föddes.

UNDER DEN HÄR PERIODEN hade Jonas kunnat
få avtjäna sitt straff i Sverige om han hade
velat, men på grund av sin nya familj, valde
N EL CHOCO Om sina märkliga erfarenhehan att stanna kvar i Bolivia.
ter berättar han i den nyutkomna boken
2005 föddes sonen Sebastian och i sam”El choco” (Prisma), skriven av journalisband med förlossningen lyckades Jonas
ten Markus Lutteman.
muta sig till villkorlig frigivning, vilket
Men Jonas själv tonar ner det äventyrKPPGDCT CVV JCP ƂEM VKNNUVÁPF CVV XKUVCU
liga.
utanför fängelsemurarna dagtid. Familjen
– Det var en tragedi, men också en bisarr
VQI EJCPUGP CVV ƃ[ HTÁP $QNKXKC VKNN $TCUKkärlekshistoria. Utan åren i Bolivia hade
lien, där de efter en nervös väntan slutlijag ju inte träffat min fru. Men jag är kluIGPVQIƃ[IGVJGOVKNN5XGTKIG
ven, för jag vet också att det jag gjorde
– Känslan att vara tillbaka var helt enorm.
var väldigt fel och jag skäms för det,
Som jag hade drömt om det ögonblicket,
även om jag inte skulle vilja vara utan
säger Jonas, som i dag bor i en lägenhet tillerfarenheten så här i efterhand.
sammans med Deysi och barnen. Han arbeDet han gjorde var att försöka smuggtar på ICAs lager, är helnykter och ser sig
la ut narkotika från Bolivia. För besväret
som en lycklig man. Nu, i och med boken,
skulle han bli skuldfri samt få 50 000 kro- med olika ”klasser”, och ”stadsdelar”, dit vill han ge sig ut i skolor och berätta om
nor direkt i handen. I Sverige hade Jonas fångar hade tillgång utifrån ekonomiska sina erfarenheter. Förhoppningsvis kan
hamnat i fel sällskap, led av ångest, bör- resurser. Vakter och poliser såg genom han bli ett avskräckande exempel.
jat självmedicinera och var snart fast i ett ƂPITCTPCOGFFGVOGUVCDCTCFGƂEMGP
– Någonstans tror jag att det var ödet
drogmissbruk. Resan till Bolivia såg han slant i handen.
som förde mig till Bolivia. Innan fungerade
som en lösning på sina problem.
KPVGOKVVNKX+FCIÀTLCIOGTUVCDKN,CIƂEM
/GP XÀN FÀT ƂEM ,QPCU MCNNC HÒVVGT QEJ MED TIDEN ACKLIMATISERADE SIG Jonas, blev vän ju en familj på köpet också! Men jag undrar
undrade vad han hade gett sig in på. Och OGFGVVRCTCPFTCHÁPICTQEJƂEMTWVKPGT ofta; varför hade just jag sådan tur?
MARIA ZAITZEWSKY
KPPCPJCPÁMVGHCUVRÁƃ[IRNCVUGPOGFVTG som inkluderade regelbundna besök av
maria.zaitzewsky@iogt.se
kilo kokain, hade han träffat Deysi, kvin- Deysi. Han rörde varken narkotika eller
alkohol, eftersom hans drivkraft att komnan som skulle bli hans hustru.
ma ut i friheten som en hel och frisk mänFAKTA JONAS ANDERSSON
JONAS FÖRDES TILL SAN Pedro-fängelset. Han
niska var så stark.
ÅLDER: 32
chockades. Smutsen och stanken var out– Om jag hade knarkat, vilket nästan alla
BOR: i bostadsrätt i Kungälv
härdlig. Småtjuvar, knarklangare och gjorde, hade jag gått under, säger han och
OCUUOÒTFCTGƂEMUCOUCUKGPOKPKOCNEGNN konstaterar att han faktiskt var lycklig i
FAMILJ: hustrun Deysi och
barnen Steffany, 4 och Sebasmed betonggolv och utan toalett. Hackord- fängelset, förmodligen som en konsekvens
tian 1,5
ningen var obönhörlig. Den som inte kun- av drogfriheten. Han kände sig paradoxalt
de försvara sig hamnade längst ner i hierar- nog trygg och harmonisk. Kärleken hade
AKTUELL med boken ”El choco”
kin. Jonas, som inte kunde någon spanska, naturligtvis också en positiv inverkan.
ARBETE: Lagerarbetare
hade språket som handikapp. Men han var
Så småningom gifte sig Deysi och Jonas

¾Om jag hade knarkat,
vilket nästan alla gjorde,
hade jag gått under.½
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Gångna tiders bröllopssmyckning
Krona och Krans, smycka till fest och bröllop
Upplands museum i Uppsala
UTSTÄLLNING I alla kulturer utför vi ceremonier för
att markera viktiga förändringar i våra liv. I synnerhet
bröllopet är och har varit en sådan stor förändring. I
dag markerar vi övergången till äktenskapet med en
ring, kanske en kyrklig ceremoni, bröllopspresenter och

en stor fest efteråt. Förr spelade dock gåvorna en större
roll än i dag. Ett sätt att ”fråga chans” på någon var
att ge mindre gåvor för att känna sig för. Om intresse
fanns utväxlades dyrbara och rikt utsirade gåvor mellan
fästfolket och deras familjer. Det kunde handla om broscher, pengar, guld, mönsterstickade strumpor, handskar, eller sidensjalar. Ofta var det fråga om hemslöjd.

Vackert om livets
uppgång och förfall

Snäv men lättsam
feministläsning

Drottningens chirurg
Agneta Pleijel
Norstedts

Bitterﬁttan
Maria Sveland
Norstedts

ROMAN Bokens huvudperson

ROMAN Jo, bokens titel pro-

Herman Schützer
var en läkare som
verkade i 1700talets Stockholm.
Romanen har
inspirerats av
hans efterlämnade skrifter men är ingen bioITCƂWVCPGPHTKVVWRRFKMVCF
berättelse med vissa historiska
fakta som ramverk.
Schützer är en person som
drivs av en obetvinglig lust
att utforska och förstå människokroppen. Han fascineras av
alla sorters sjukdomstillstånd
men framför allt av sådana
som har med den kvinnliga
fruktsamheten och barnafödandet att göra.
När han vid en komplicerad förlossning ställs inför
dåtidens valmöjligheter att
försöka rädda modern, barnet
eller ingen av dem så väljer
han att försöka rädda båda
genom att genomföra vad som
kanske blir Sveriges första
kejsarsnitt. Eftersom han är
en av Stockholms mest aktade
läkare tillkallas han så snart
ett ovanligt fall dyker upp.
Några av dem är så underliga
att han börjar ifrågasätta både
sitt eget kunnande och hela
dåtidens medicinska vetenskap. Dessa grubblerier lämnar
honom ingen ro.
Parallellt med berättelsen
om Schützers yrkesutövning
löper den om äktenskapet med
den betydligt yngre Nella, hans
livs ljus och modern till hans
många barn. Nella har gift sig
med Herman på inrådan av sin
far eftersom hon inte kunde få
den man hon egentligen älska-

vocerar och
XÀEMGTP[ƂMGPhet. Och bokens
huvudperson, en
desillusionerad
30-åring på väg
till Teneriffa på
en semestervecka utan man
QEJDCTPÀTDKVVGTƂVVKIUÁFGV
förslår. Under resans gång
analyserar hon resonerande
och träffsäkert de traditionella
könsrollerna – och kommer
fram till att kvinnor som tvingas in i könets alltför snäva
ramar till sist blir just bittra.
*ÀTƂPPUOÁPICTQNKICQEJ
välformulerade iakttagelser
med hög igenkänningsfaktor.
Ändå känns Svelands bok väldigt svart-vit. Nästan alla män
berättar-jaget ramlar över är
egotrippade, surmulna buttersvin och kvinnorna är samtliga
själsligen förkrympta. Riktigt
så enkelt tror jag inte att det
ÀTq$KVVGTƂVVCPqÀTKPIGVVWPIV
inlägg i jämställdhetsdebatten.
Men som lättsam feministläsning med mycket fniss fungerar den utmärkt.
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VACKERT BISARRT
Stilla liv
Kinesisk ﬁlm av Jia Zhang-Ke
FILM När världens störta dammbygge, Tre raviner, var färdigställt
i maj förra året hade 129 städer och 1711 byar i områden som totalt
befolkades av bortåt 2 miljoner människor, översvämmats och förstörts. ”Stilla liv” skildrar gruvarbetaren Han och sjuksköterskan
Shens skilda resor tillbaka till före detta hemstaden Fengjie, som
de lämnat på grund av dammbygget. Särskilt Hans historia griper
tag. Någonstans längs ﬂoden ﬁnns hans före detta hustru och deras
gemensamma, nu vuxna, dotter. I sökandet efter dem tar han arbete
som husrivare i Fengjie, ett smutsigt, farligt och deprimerande jobb.
Sten för sten, bit för bit, försvinner staden till förmån för dammen.
Mitt i denna misär lever fortfarande människor, som klamrar sig fast
vid det sista av hembygden.
Det är både spännande och intressant att få komma nära en helt
annan del av Kina, den som inte syns i broschyrerna. Fotot är vackert
och storslaget och utgör en bisarr kontrast till den grå och trasiga
miljön. Det är sannerligen ingen ﬁlm man blir glad av. Den är mycket
långsamt berättad, snudd på ﬂegmatisk, helt avskalad på humor.
Huvudpersonerna förblir distanserade, man kommer dem inte riktigt
nära. Men som ett dokument över vår tids skövling av såväl natur
som landsbygd i marknadsekonomins namn, är ”Stilla liv” en välgjord och mäktig ﬁlm, som dessutom har vunnit ﬂera priser.
MARIA ZAITZEWSKY

de. Äktenskapet fungerar relativt bra under de första åren
men i takt med att Herman
åldras växer Nellas missnöje
till desperation.
Detta är en fascinerande
och bitvis tragisk skildring
av hur ett liv förlöper med

uppgång, blomningstid och
sedan det ofrånkomliga fallet.
Som alltid i Agneta Pleijels
böcker är språket vackert med
MQTVCƂNQUQƂUMCTGƃGMVKQPGT
insprängda i texten på ett helt
naturligt sätt.
ANNA LUNDBÄCK

MARIA ZAITZEWSKY

Snyggt berättat från
tråkigt Borunda
Någon annanstans i Sverige
Hans Gunnarsson
Albert Bonniers förlag

ROMAN Till en början är jag
inte imponerad. Ännu en av
dessa böcker där en ”han” och
en ”hon” skildrar sin småtrista
vardag med oändlig detaljrikedom. Som om inte det vore nog
så är vartannat kapitel skrivet
av en anonym, excentrisk typ

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

En bit in på 1800-talet blev broderier populära och på
utställningen ﬁnns bland annat broderade giftaskuddar
för brudparet att knäböja på under vigseln. När bröllop
väl stundade stod brudkronan i fokus; rikt broderad,
färggrann och utsmyckad. Kronornas utseende berodde
förstås på var någonstans i landet man levde. På
utställningen syns många nygjorda exempel på vackra

med om möjligt
ännu bättre sinne
för detaljer, i kursiv stil dessutom.
Men så inser jag
hur boken är
uppbyggd och
blir förtjust. En person som
UM[OVCTHÒTDKUQOGPDKƂIWT
i ett kapitel träder fram som
huvudperson i ett annat. Detta
berättartekniska grepp ger ett
intressant perspektiv och är
väldigt snyggt genomfört.
Minsta gemensam nämnare
för alla personerna är den
lilla hålan Borunda 20 mil
från Stockholm. Det är där
man möts förr eller senare,
antingen som bofast eller som
ÁVGTXÀPFCPFGWVƃ[VVCF&G
tragiska händelserna en vinternatt ger berättelsen drag
av deckare fast gåtans lösning
får läsaren välja själv för den
avslöjas aldrig.
Borunda verkar vara en rätt
hopplös plats och dess innevånare är tråkiga och galna. Tur
att man inte är uppvuxen där,
men vem vet om inte grannen
är det?
ANNA LUNDBÄCK

och förvånansvärt färgsprakande huvudbonader, som
för tankarna till kurdiska eller turkiska dräkter.
Krona och Krans är en liten, men spännande vandringsutställning i Riksutställningars regi och ﬁnns i
Uppsala hela sommaren.
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

MISSA INTE
Här kommer några kulturtips
inför IOGT-NTO-kongressen i
Uppsala i sommar.

1

Tårtor för
alla smaker
Mauds bästa tårtor och pajer
Maud Onnermark
Prisma

TÅRTBOK Tårta är aldrig fel.

5ÀTUMKNVUQOOCTVKFƂPPU
FGVQHVCCPNGFPKPICTCVVƂTC
- även om ”riktig” anledning
egentligen saknas. Man kan ju
faktiskt äta tårta bara för att
det är så himla gott! Om denna
livets överdådiga vardagslyx är
/CWFUVÁTVDQMH[NNF*ÀTƂPPU
enkla recept och mer komplicerade. Tårtorna och pajerna

är indelade efter överskådliga
kapitel som choklad/nötter
eller frukt/bär. Alla recept är
förklarade på ett pedagogiskt
sätt och bilderna är inspirerande och smaskigt aptitreVCPFG8CFUÀIUQOGPƃWHƂI
Pavlovatårta? Eller kanske en
glutenfri chokladdito? För den
DCMPKPIUKPVTGUUGTCFGƂPPUJÀT
många guldkorn att prova.
Maud Onnermark är känd
från tv och tidningen Allt om
Mat. 2002 mottog hon Gastronomiska Akademiens Guldpenna.
MARIA ZAITZEWSKY

HALLÅ DÄR KJELL ERIKSSON , PRISBELÖNT DECKARFÖRFATTARE OCH UPPSALABO

=i]XkkXi\
fZ_f[cXi\
Du är inte bara författare,
utan också trädgårdsmästare?
Ja, jag har arbetat i 35
år med trädgårdar och
ägnar fortfarande mycket
tid åt odling, bland annat
i min egen trädgård. Jag
guidar ibland i Stadsparken och anlitas ofta som
sakkunnig. Men i dag är
jag främst författare.

Vad betyder trädgården
för dig?
Den har en terapeutisk
funktion och ger mig
stillhet och harmoni i en
ganska bullrig värld. Jag
älskar det konkreta i att
hålla på med händerna
och att en väl behandlad jord ger så mycket
tillbaka. Att odla ger ett
mätbart och tillfredsställande resultat. Men
jag tänker aldrig på mitt
skrivande när jag håller
på med jorden, utan är
helfokuserad på här och

Kjell Eriksson
nu ! Jag vurmar också
för trädgården som en
mötesplats för människor. Det är något jag
brukar lyfta fram när jag
deltar i samhällsdebatten
i Uppsala.

Har trädgården någon
plats i dina romaner?
Jo, jag det genomsyrar
faktiskt mitt skrivande på
så sätt att jag ofta skriver
om människans plats i
landskapet på ett ganska lyriskt sätt. Många
läsare anser att jag ger en
realistisk och samtidigt
drömsk bild av landskap
och natur och det tror
jag har att göra med mitt
eget förhållningssätt till
naturen.

BOK Uppsala-bon Åsa
Linderborgs nyutkomna, självutlämnande roman ”Mig äger ingen”
(Atlas) om sin pappa. Han
hade ett havererat äktenskap
och ett svårt alkoholmissbruk.
Ändå är boken en kärleksförklaring till en duktig arbetare
och en hårt arbetande far som
gjorde allt för sin dotter.

2

BARN Uppsala-bon
Pelle Svanslös och hans
vänner! Dagligen anordnas promenader i Pelles tassspår runt Åsgränd och Övre
Slottsgatan. På Pelle-promenaden får man se var katterna
i Gösta Knutssons böcker
bodde. Bakgårdar, källare och
skjul utforskas. Vandringarna
börjar vid domkyrkans entré.

3

FIK Ofvandals Hovcafé,
anrikt studentﬁk som
öppnade redan 1878.
Gammeldags och tung inredning à la burget 1800-tal med
många bord och en härlig
blandning av tanter, studenter
och familjer. Hembageri och
alldeles egna bakverk, som
den grönglaserade ”studentskan”. Hyfsade priser och bra
läge centralt, nära domkyrkan,
Sysslomansgatan 5.

MARIA ZAITZEWSKY
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Elin Lundgren funderar över om IOGT-NTO egentligen har förändrats – trots förbundets nya visioner och massiva medlemsvärvning. Samvaron är fortfarande
det viktigaste i många lokalföreningar och de nya medlemmarna lyser oftast
med sin frånvaro. Kanske kan Kamratstödet visa vägen till en ny gemenskap?

Gemenskapen viktigast
AV ELIN LUNDGREN

ILLUSTRATION: RUZ

U

nder 1995 var vi i ungdomsförbundet, UNF, involverade i en
del av de aktiviteter som IOGTNTO-distriktet hade. Men så vitt
jag kunde se skedde ingen reell förändring.
Vår bild av något mossiga åldringar vars
poppigaste insats var att bjuda på Godtemplaredricka fanns kvar.
Några år senare bestämde sig IOGT-NTOs
förbundsstyrelse för att sätta ner foten och
realisera visionen om ett mycket högre
medlemsantal, och 2005 satte massiva
värvningsinsatser igång. Framgångarna
lät inte vänta på sig när detta prioriterades.
Ryktet säger att Göran Persson frågat vår
förbundsordförande Sven-Olov Carlsson
hur det kommer sig att vår folkrörelse har
sådan kraft att växa medan socialdemokraterna har problem med det.
Vi är nog många som stolt berättat hur
bra det går för IOGT-NTO. Att vi förutom
CVVDNKOÁPICƃGTÀXGPCVVTCJGTCTP[COGFlemsgrupper, nya svenskar och människor
med missbrukarbakgrund. Vi har läst om
det i Accent och hört om det på förbundssamlingar. Några orter framhålls som särskilt framgångsrika och nydanande.
Just att vissa speciella ställen kan lyftas fram pekar tydligt på det jag vill uppmärksamma! Det här är inte en utveckling som avspeglas i hela organisationen.
Framgångarna är väldigt lokala, och trots
att medlemsantalet ser bra ut i både föreningar och distrikt betyder det ingenting
för verksamheten.
Visst är jag medveten om att även passiva medlemmar som väljer att stötta saken
genom ett medlemskap påverkar. Att det
ger organisationen en styrka att kunna
säga att vi representerar ett stort antal
människor med de här åsikterna. Men i det

¾För de äldre medlemmarna är det samvaron
som är viktig. Laga
mat tillsammans och bli
underhållna.½
vardagliga arbetet i lokalföreningen, på de
orter där det magiska trollspöet inte har
svingats, känns det tungt.
Medlemslistorna kommer och är längre
än tidigare. Men träffarna fortsätter att
minska i antal och en inte försumbar tid
åtgår kring funderingar om hur dessa nya
ska nås. De som inte kommer trots inbjudningar, både allmänna och riktade. Som
helt enkelt inte visar något större intresse.

J

ag vill att vi uppmärksammar att hela
IOGT-NTO inte lever. Det är nog så att
Hudiksvall. Örnsköldsvik och Essingen blommar. Men i Hofors är det lugnt.
Det är ingen total framgångssaga så som
det gärna framställs.

Av de medlemmar som går med och blir
bjudna på avgiften första året, försvinner många året efter. Av dem som gick
med 2005 saknas många inbetalda medlemsavgifter 2007. Något som inte precis
har trummats ut i organisationen. Den
särskilda insats förbundet gör, där stora
pengar läggs på rekryteringsinsatser, är
krasst sett nödvändig för att upprätthålla
vårt nyvunna medlemsantal. Det är ingen
hållbar lösning för framtiden.
+1)6061UXGTMUCOJGVUKFÅJCTƂNCVURÁ
de sista åren och vi har fått tre ben på vilka
verksamheten förväntas vila. Det är alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande
arbete och socialt arbete. Viktiga områden
som är bra vägvisare när man funderar åt
vilket håll verksamheten ska gå.

U

tvecklingen och förändringsviljan hos medlemmarna har inte
hängt med. Dragspelskvällar
och äggsexor är det som lockar
våra äldre medlemmar. Att skriva insändare eller arrangera offentliga föreläsningar
får inte medlemsskaran att gå igång. Det
är inte den verksamhet som många i IOGTNTO känner som sin närmast hjärtat. För
de äldre medlemmarna är det samvaron
som är viktig. Laga mat tillsammans och
bli underhållna.
Vi måste hitta en väg där detta återigen
uppvärderas och ses som en viktig del av
IOGT-NTO. Kanske är det så att kamratstödsverksamheten kan få kompassen att
peka mot vikten av gemenskap igen?
Och att satsningar på verksamhet som
leder till detta kan prioriteras istället för
CVVHÁƃGTQEJƃGTCVVUMTKXCWPFGTKXÀTXCTblocken. Något som ofta leder ut i tomma
intet. N

OM KRÖNIKÖREN VILL PETA I VARENDA SYLTBURK
ELIN LUNDGREN är 28 år
och arbetar som lärare på
högstadiet. Sedan 1999 bor
hon i Gävle. Ett obrutet engagemang i nykterhetsrörelsen
sedan hon själv gick i högstadiet har lotsat henne vidare
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in i politiken. Idag är hon
ledamot i SSUs förbundsstyrelse, och i Gävle sitter hon i
fullmäktige och är vice ordförande i socialnämnden.
– Det är viktigt att slåss för
rättvisa och det man tror på,

tycker Elin. Man kan aldrig
lita på att någon annan för
ens talan, tyvärr.
Ibland kan hon tycka att
det skulle vara skönt att inte
bry sig så mycket. Då skulle
hon få mer fritid, och färre

medmänniskor skulle bli
upprörda.
– Alla är inte förtjusta i mitt
ifrågasättande. Men jag kan
inte rå för att jag bara måste
pilla i varenda syltburk!
EVA ÅHLSTRÖM
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KORSORD NR 5 2007

Bfijfi[

LÖSNING NR 3 2007

Korsord nr 5 2007
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 den 1 aug. 2007. Märk kuvertet Kryss 5/07.
NAMN

ADRESS

POSTADRESS

Vinnare nr 3 2007
FÖRSTA PRIS, tre Miljonlotter:Lars-Erik Redin, Gumby, Ödeshög. SIDOVINSTER, varsin Miljonlott: Else-Maj Fransson,
Enlund, Ensbro, Oscar Johansson, Växjö, Torbernt Karlsson,
Växjö, Anna-Stina Fredriksson, Strömstad, Sven Kindestam,
Linköping, Uno Larsson, Kristinehamn, Ava Rudh, Boden,
Brage Bergström, Skellefteå, Greta Johansson, Huskvarna,
Eva-Britt och Per Fredheim, Sundsvall. Gratulerar!
JUNI 2007 ACCENT
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Kfijk\e=i`Y\i^

J`jkXbfe^i\jj\ed\[
Kfijk\em`[if[i\k
När Torsten Friberg ska sammanfatta sina 27 år i ledningen
för IOGT-NTO är det bara roliga
minnen, de mörka stunderna
verkar han redan ha glömt.

människor som vill arbeta med oss, tycker
han. När jag började, var jag den förste
anställde med akademisk bakgrund. Idag
JCTXKƃGTCOGFCTDGVCTGOGFIGFKIGPCMCdemisk utbildning – och samtidigt känsla
för den idéburna folkrörelsen.
6TQVUCVVFGCPUVÀNNFCDNKXKVƃGTJCTQTICnisationen inte blivit mer hierarkisk.
N TORSTEN FRIBERG – Inte en timme har
– Vi har nära till varandra, säger Torsten.
varit den andra lik, säger Torsten Friberg.
/KPƂNQUQƂÀTCVVJCFÒTTGPÒRRGP,CIXKNN
Och det är ytterst sällan det har känts svårt
kunna möta människor direkt när de vill
att gå till jobbet. Nästan alltid har jag gått
prata med mig om både glädjeämnen och
hit med stor glädje. Det är en enorm förmån
bekymmer.
att ha fått vara med om den här resan.
Förbundsstyrelser har också kommit
När han kom till förbundet 1980, kunde
och gått under de 27 åren.
han inte drömma om att han skulle bli
– Jag har överlevt tre ordförande – och
kvar tills han gick i pension.
samarbetat med fyra, säger Torsten. I sty– Jag hade väl aldrig trott att jag skulle
relsen för behandlingshemmet Dagöholm
bli kvar i nästan 27 år, och att jag skulle Torsten Friberg rensar ur sitt rum på kansliet
och på CAN arbetade jag ihop med Olof
få möjlighet att bygga upp ett sådant nät- på Stora Essingen i Stockholm.
Burman.
verk – eller att IOGT-NTO skulle bli så känt
– De övriga tre – Rolf Persson, Kjell E
FOTO: PIERRE ANDERSSON
i folkrörelsesverige.
Johanson och Sven-Olov Carlsson – har jag
På frågan om vad som varit allra roligast DET VAR DEN 1 september 1980 som Torsten haft ett mycket nära samarbete med och
kom till IOGT-NTO från Centralförbundet blivit vän med.
har han många svar.
– Det roligaste är att IOGT-NTO har för Alkohol- och Narkotikaupplysning,
Ett mått på förbundets utveckling kan
gått från motvind till medvind och blivit CAN, dit han hämtats från idrottsrörelsen. man få genom att titta på den ekonomiska
så uppskattat och respekterat, säger han Uppdraget var att få ordning på ekonomin omsättningen. När Torsten började 1980,
och berättar med stolthet om den respekt i Sober förlag.
hade förbundet en omsättning på 8 miljo– Men jag hann knappt innanför dörren ner kronor. 2006 var den drygt 80 miljoner.
förbundet numera möter hos kommuner,
HÒTTÀPLCIƂEMHTÁICPQOCVVDNKMCPUNKEJGH Omsättningen i IOGT-NTO Lotterier, som
myndigheter och andra organisationer.
– Det roligaste är alla möten med män- för IOGT-NTO, när Bertil Lindberg skulle ƂPCPUKGTCTUVÒTTGFGNGPCXXGTMUCOJGVGP
niskor, säger han en stund senare och för- sluta.
har under samma period ökat från 20-30
djupar sig i minnen av medlemmiljoner kronor till ca 400 miljomar, medarbetare och kollegor i
ner.
alla de nätverk han ingår i inom
– Jag har varit med om en del,
och utanför rörelsen.
konstaterar Torsten. Vi har fattat
Han nämner gärna namn, men
en del avgörande beslut, där det
bara med positiva förtecken. Den
har gällt att våga satsa.
På den tiden fanns en förbundssekreteUQOXÀPVCTRÁCXUNÒLCPFGPQOMQPƃKMVGT
rare och en kanslichef, och även ungdoms- I 25 ÅR HAR han varit med i styrelsen för
och personstrider får vänta förgäves.
– Men visst har det varit tufft ibland, förbundens personal var anställd av IOGT- IOGT-NTO Lotterier, där han nu är vice ordförande. Under tiden har han också fått
medger han. Svårast har det varit när jag NTO.
– I början hade jag alla uppgifter samti- ƃGTWRRFTCIKCPFTCUV[TGNUGTsDÁFGKPQO
inte nått fram med mina budskap. Ibland
har jag känt mig missförstådd, och det är digt. Jag var både kanslichef, personalchef IOGT-NTO och i övriga folkrörelsesverige.
Idag har han tunga uppdrag i styrelsernog inte alla i förbundsstyrelsen som tyckt och ekonomichef.
1994 slogs tjänsterna som förbundssek- na för Arbetsgivaralliansen, Trygghetsråatt det som Torsten Friberg gjort har varit
reterare och kanslichef ihop, och Torsten det och Folkspel. För någon månad sedan
så bra.
– Jag är en konsensusperson som inte blev förbundsdirektör för IOGT-NTO-för- utsågs han till ordförande i Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidragen till stuIKNNCTMQPƃKMVGTsÀXGPQOLCIHÁVVVCFGO bundet.
Under de här åren har han sett många dieförbund och folkhögskolor.
ändå. Jag inser att alla inte kan gilla allt
– Det är ett stort uppdrag som jag inte
jag gör, men jag vill ändå att de ska förstå medarbetare komma och gå.
– Det är roligt att vi rekryterar unga hade kunnat åta mig om jag varit kvar som
varför jag gör det.

¾AX^i\ebfej\ejljg\ijfejfd`ek\^`ccXi
bfeÔ`bk\iÅm\efdaX^]kkkX[\de[%
AX^`ej\iXkkXccX`ek\bXe^`ccXXcckaX^^i%½
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Nu kommer det att bli mer tid hemma i villan för Torsten Friberg. Men ingen pensionärstillvaro ännu, många uppdrag har han kvar.
FOTO: PIERRE ANDERSSON

förbundsdirektör, säger han. Nu känns det
som en spännande utmaning – och samtidigt som ett erkännande för IOGT-NTOrörelsen.
Inom rörelsen är han, förutom uppdraget i lotteristyrelsen, ordförande i styrelserna för Eldsjäl Fond AB, fastighetsbolaget
INFAB, studenthemmet Tempus och Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund.
– Man blir rätt mycket generalist, säger
han. Men fastighetsfrågor har jag ett särskilt intresse för. Jag har sett hur viktiga
rörelsens föreningslokaler och kursgårdar
är för verksamheten.
– Men jag kommer nog att bli ihågkomOGPUQOFGPUQOJCTIQFMÀPVƃGUVHÒTUÀNLningar av fastigheter.
&G ƃGUVC WRRFTCIGP MQOOGT JCP CVV
ha kvar. ”Så nu går Torsten ner på heltid”,
konstaterar arbetskamraterna på IOGTNTO-kansliet.
Helt fel har de inte. Om man räknar om
hans arbetstid under de 27 åren till normal
40-timmarsvecka hade det nästan räckt till
en heltidstjänst till.
– I genomsnitt har jag nog jobbat minst
tre kvällar i veckan och 20-25 helger varje
år.
Man måste gilla IOGT-NTO och ha en
familj som tycker att det är värt det.
Jobbigast har det varit på våren de år då
förbundet haft kongress.

FAKTA TORSTEN FRIBERG
ÅLDER: 60
FAMILJ: Hustru Karin, sönerna Per och Lars,
två barnbarn
BOR: Järfälla
BAKGRUND: Socionom, arbetat inom
idrottsrörelsen och på CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning,
sedan 1980 på IOGT-NTO
AKTUELL Som avgående förbundsdirektör

– Då börjar aldrig semestern förrän
andra veckan i juli. Det är inte roligt när
familjen går och väntar.
FÖR EGEN DEL KOMMER han alltså inte att ha
några problem med att fylla sin tid även
efter sommarens kongress, när han lämnar över till Stefan Bergh. Men han har sett
många andra som mer eller mindre glömts
bort så fort de gått i pension.
– Ena dagen blir de avtackade med
många vackra ord, och nästa dag slutar
telefonen att ringa. Det är precis som om
de inte existerar längre. Tänk vilket slöseri
med resurser!
Det vill han ändra på. Därför har han
samlat en grupp kloka personer som ska
fundera på hur folkrörelserna ska bli bätt-

re på att ta vara på de nyblivna pensionärernas erfarenheter.
– Jag vill att de som tar vid ska förstå vilken resurs de här människorna är i stället
för att se dem som hot.
Som exempel på hur det kan vara när det
är som bäst lyfter han fram en av rörelsens
legendariska ledare Sven-Erik Rosander.
– Han bara fanns där när han behövdes,
prestigelöst och aldrig konkurrerande.
Han var nog 75 år sista gången han ryckte
in och räddade kansliet från kaos!
DEN FRITID SOM TORSTEN får när han går ner på
heltid tänker han använda till att umgås
med familjen – ”jag är ju farfar” – se om
fritidshuset i Västmanland och motionera
mer.
– Jag är mycket ute i naturen, jag började ju som scout, säger han. Och jag tycker
om att vara ute under enkla förhållanden.
– Den här typen av arbete kräver att
man är fysiskt frisk, tillägger han. Hälsan
är grunden för att orka engagera sig. Jag
hoppas att jag får fortsätta vara frisk.
Han hoppas också få tid för något rent
föreningsuppdrag. Och redan nu ser fram
emot att få vara gäst vid nästa kongress.
– Då ska jag tala om hur rörelsen borde
skötas, säger han och skrattar gott.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se
JUNI 2007 ACCENT

41

accent
I RÖRELSE

<e_`jkfi`jbmXe[i`e^^
Upptäcktsfärden går från
Uppsala högar via Linnés
Hammarby till Domkyrkan och
Carolina Rediviva. Kongresstaden Uppsala har gamla anor.
N UPPSALA Så här strax innan sommaren
ligger de 1500 år gamla kungsgravarna i
Gamla Uppsala i majestätisk ensamhet. Ett
HÁVCNP[ƂMPCUVTQUCTQOMTKPIPÁIQPLQIgar längs de urgamla stigarna. Annars är
det stilla. Men den fjärde juli klockan 19
MQOOGTFGVFGƂPKVKXVCVVDTCMCNQUU*ÀT
kommer kongressens invigningsfest att
ÀICTWOOGFRQORCQEJUVÁV(GUVGPUQO
UÁMNCTV JCT XKMKPICVGOC MQOOGT DNCPF
CPPCV KPPGHCVVC VXÁ OCTMPCFGT FÀT OCP
kan prova på olika vikingarelaterade aktiXKVGVGTUQOCVVIÒTCWRRGNFVKNNGZGORGN
/WUGGVK)CONC7RRUCNCÀTÒRRGVQEJFÀT
MCPFGPJKUVQTKGKPVTGUUGTCFGDNCPFCPPCV
HÁXGVCCVVFGVTGUVQTCITCXJÒICTPCMCNNCU
MWPIUJÒICTPC QEJ TGUVGU ÒXGT FG ICONC
sveakungarna på 500-talet.
– Vi kommer också att ha en show med
masker och trummor och en massa andra
URÀPPCPFG UCMGT UQO GP XKMKPICDÁV VKNN
GZGORGN DGTÀVVCT ,QJCPPC 9CNNKP MQPgressgeneral.
/CVDNKTFGVHÒTUVÁUsIÀUVCDWFGVDGUVÁT
av en riklig picknick – och senare på kvälNGPDNKTFGVFCPUDÁFGFKUEQQEJVTCFKVKQnell folkdans.
PROGRAMMET ÄR SPÄCKAT, INTE DCTCWPFGTKPXKIPKPIGPWVCPWPFGTMQPITGUUGPUCNNCH[TC
FCICT6CPMGPÀTCVVFGVUMCƂPPUPÁIQVHÒT
precis alla.
— Det känns viktigt att kongressen verkNKIGPUMCXCTCXÀTFCVVMQOOCVKNNCVVFGV
ska hända mycket på kort tid. Visst är proITCOOGVHWNNURÀEMCVOGPFGVÀTOGPKPIen. Ingen ska kunna säga efteråt att det
KPVGXCTXÀTVCVVMQOOCJKVUÀIGT,QJCPPC
9CNNKP
(ÒTFGPMQPITGUUFGNVCICTGUQOHTÀOUVÀT
RÁ RNCVU HÒT CVV FGNVC K HÒTJCPFNKPICT QEJ

Domkyrkan i Uppsala centrum.

N[UUPC VKNN HÒTGFTCI QEJ UGOKPCTKGT DNKT
Katedralskolan den självklara magneten.
Det är här kongressen håller till.
/GPMCPUMGƂPPUFGVVKFQEJNWUVHÒTNKVG
UVTÒXVÁI K FGP CPTKMC QEJ RTQOGPCFXÀPliga staden Uppsala – och då är det näst
KPVKNNQWPFXKMNKIVCVVUPWDDNCÒXGT%CTNXQP
Linné. Det har säkert inte undgått någon
CVVFGVXCTÁTUGFCPXÁTXÀTNFUDGTÒOFG
\QQNQIQEJDQVCPKMGTHÒFFGU+PVGJÀTWVCP
K5OÁNCPFOGPFGVXCTK7RRUCNCJCPUVWFGTCFG XGTMCFG QEJ NGXFG UKVV XWZPC NKX
8CF MCP FÁ XCTC OGT NQIKUMV ÀP CVV DÒTLC
OGF GVV DGUÒM K .KPPÅU JGO *COOCTD[
UQONKIIGTGVVNKVGVUPÀRRWVCPHÒT7RRUCNC
väldigt lantligt och vackert.
)ÁTFGP KPMÒRVGU  CX %CTN XQP

Mj\egd`[eXkkjbfej\ik
Hallå, Olov Johansson,
musikgruppen Väsen, som uppträder på kongressens midnattskonsert. Vilka är ni?
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Vi är tre spelemän och musiker,
ibland fyra, som sedan 1989 spelar
en instrumental och alldeles egen
variant av traditionell folkmusik.

FOTO: UPPSALA TURISTBYRÅ/SAMTLIGA BILDER

.KPPÅ UQO XKUVCFGU FÀT UQOOCTVKF OGF
UKP HCOKNL JWUVTW QEJ HGO DCTP + FCI ÀT
*COOCTD[ GP CX 5XGTKIGU DÀUV DGXCTCFG
VCNUIÁTFCTOGFJWUIGTÁFMNÀFGTQEJ
MQPUVHTÁP.KPPÅUGIGVJGO1OOCPHÒNLGT
OGFRÁGPIWKFCFXKUPKPIHÁT OCP DNCPF
CPPCVXGVCCVV%CTNGIGPVNKIGPHÒTXÀPVCFGU
DNKRTÀUVRTGEKUUQOUKPHCTOGPCVVJCP
hellre vistades i naturen än satt med näsan
ÒXGTDÒEMGT5ÁUOÁPKPIQON[EMCFGUJCP
få sin vilja igenom och studerade till läkare. Även hans far var mycket intresserad av
DNQOOQTQEJHÒTOQFNKIGPXCTFGVIGPQO
JQPQOUQO%CTNUKPVTGUUGXÀEMVGU4GFCP
UQOHGOÁTKPIƂEMJCPGPGIGPNKVGPVTÀFIÁTFCVVUMÒVC
*WUGVÀTKPXÀPFKIVGPHCPVCUVKUMMWNVWT-

Folkmusiken vi använder kommer
från Uppland, precis som gruppen,
men vi har utvecklat vår egen stil
med mycket moderna toner och
inslag. Jag spelar nyckelharpa,
Mikael altﬁol och Roger tolvsträng-

Musik gruppe Väsen

Bfe^i\jj)''.

^^\efdLggjXcX
Linnés Hammarby.

.KPPÅPÀTJCPUNQIWRRÒIQPGPDGMXÀOV
MWPFGDGVTCMVCCNUVTGP
+ EGPVTCNC 7RRUCNC ƂPPU FGV OGT CVV
JÀOVC HÒT FGP UQO ÀT UWIGP RÁ .KPPÅ
QEJDQVCPKM2Á5XCTVDÀEMUICVCPDCTCGVV
UVGPMCUVHTÁP([TKUÁPNKIIGT.KPPÅOWUGGV
sUQOXCT%CTNUJGOWPFGTOÁPICÁTsQEJ
i anslutning till museet en vacker trädgård
med cirka 1400 medicinal och- nyttoväxVGTUCOVNKICKGPNKIJGVOGF%CTNXQP.KPPÅU MNCUUKƂEGTKPIUU[UVGO 6TÀFIÁTFGP ÀT
mycket pedagogisk och vid varje planta
ƂPPUGPUKTNKIVUMTKXGPUM[NVOGFXÀZVGPU
latinska namn – också det Linnés verk.
,CKPVGUM[NVCTPCHÒTUVÁUsFGÀTP[ILQTFC
– men de latinska namnen.
*ÀT ƂPPU CNNV KHTÁP VKOLCP QEJ HÀPMÁN
HÒTIQFOCVUOÀNVPKPIVKNNIWNNXKXCUQORÁ
VCNGVCPXÀPFGUKVKNNXGTMPKPIGPCXXKP
*ÀTƂPPUQEMUÁQNKMCV[RGTCXITQDNCFOQV
UÁTKPHGMVKQPGTLCMQTVUCIVƂPPUFGVPÁIQV
HÒTPÀUVCPXCTLGÁMQOOC*ÀTMWPFG%CTN
XQP .KPPÅ IÒTC UKPC XGVGPUMCRNKIC KCMVVCgelser och här undervisade han också studenter.

FÖR ATT AVSLUTA STRÖVTÅGET OGF %CTN XQP
.KPPÅÀT&QOM[TMCPGVVMNQEMTGPVXCN*ÀT
NKIIGT.KPPÅPÀONKIGPDGITCXFNKMUQOXÁT
OGUVDGTÒOFGQEJCNNTCHÒTUVGMWPI)WUUppsala högar.
tav Vasa. Domkyrkan kan ingen UppsalaDGUÒMCTG OKUUC OGF FGUU VXÁ RCTCNNGNNC
torn och fransk-gotiska stil. Kyrkan har
FAKTA UPPSALA
CPQT HTÁP VCNGV OGP KPXKIFGU HÒTUV
INVÅNARE 130 000
 &GV ÀT 'WTQRCU PÀUV UVÒTUVC M[TMC
med torn som mäter 119 meter.
LANDSKAP Uppland
Det är runt Domkyrkan som Uppsalas
HISTORIA Uppsala blev ärkebiskopssäte
1164 och under 1200-talet växte ett urbant
OGUV EGPVTCNC QEJ RKVVQTGUMC FGNCT ƂPPU
samhälle fram kring Fyrisån. Uppsala var
med en mängd restauranger och små caféfram till slutet av 1700-talet en av Sveriges
GT OÁPIC NÀPIU ([TKUÁP %CHÅ ²XTG 5NQVVU
viktigaste städer. 1477 grundades Uppsala
samt Katedralcaféet (invid Domkyrkan) är
universitet, som i dag har 30 000 studenter.
DTCVKRU
6XÀTU ÒXGT ([TKUÁP NKIIGT UJQRRKPIICtorna och går man åt andra hållet kommer
UMCVV QEJ K XCTLG XTÁ ƂPPU .KPPÅU RTÀIGN OCPWRRVKNNWPKXGTUKVGVUQOTÁFGVOGFƃG5QO K FG JCPFOÁNCFG XÀIIDNQOOQTPC TCXCEMTCRCTMGTQEJD[IIPCFGTKPVGOKPUV
i hans sovrum. Den som målade dem %CTQNKPC4GFKXKXCWPKXGTUKVGVUDKDNKQVGMGV
MARIA ZAITZEWSKY
QODCFU RNCEGTC FG XCEMTCUVG DNQOUVTGP K
maria.zaitzewsky@iogt.se
NCIQOXKPMGNHTÁPUÀPIGPUÁCVV%CTNXQP

ad gitarr. Vi turnerar med konserter över hela världen.

en enorm lyssnarskara, men de
som gillar oss gör det med besked.

Vilka lyssnar på er?
Oj, alla sorters människor, både
unga och gamla. Vi har kanske inte

Vilka förväntningar har ni på midnattskonserten för IOGT-NTO?
Den ser vi verkligen fram emot! Att

TIPS PÅ KONGRESSEN

1

KATERINA JANOUCH, debattör
och författare till boken Anhörig,
berättar om hur det är att leva
ihop med någon som missbrukar. Torsdag den 5 juli 10-12.

2
3

ANNA HEDH, rapp och kunnig EUparlamentariker talar om alkoholpolitiken och EU. Torsdag den 5 juli
12.30-13.15
VÄRLDENS BAKSMÄLLA och
vatten. Ett seminarium om två
vätskor, alkohol och vatten. Alkoholen är ett utvecklingshinder socialt,
ekonomiskt och politiskt. Vattnet är en
mänsklig rättighet, men också en källa
till konﬂikt. Torsdag 5 juli 11-12.

4
5

FYRISHOV, ett av de bästa äventyrsbaden i Sverige. Inomhus och
utomhus, både för barnsliga vuxna
och barn.

VALLONBRUKET ÖSTERBYBRUK,
det näst största i Uppland. Här
fanns en masugn redan under
Gustav Vasas tid och vallonsmedjan
byggdes på 1600-talet av invandrade vallonska yrkesmän. Den 5 juli.

6

BROR HJORTS hus – ett konstnärsmuseum. I centrala Uppsala. Efter
visningen kan man själv prova på
att skapa konst i Bror Hjorts trädgård.
Den 7 juli.

spela kring midnatt på sommaren
lär bli en häftig upplevelse. Vi
hoppas förstås på att det kommer
mycket folk och stämningen blir
riktigt hög. Vi kommer att spela
blandat material från våra skivor

och konserter, men också ha med
låtar från vår nya skiva ”Linnaeus
väsen”, som anknyter till Carl von
Linné. Han gillade nämligen musik
och dans!
MARIA ZAITZEWSKY
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<ejgi\k`^dfk`fejÔf[
Årets 28 motioner till IOGTNTOs kongress varierar från
rättvisemärkt kaffe till politiska
nätverk , språkrör, sexuell läggning och parentationer.
N KONGRESSMOTIONER Fyra av årets motioner ska behandlas inte bara av IOGT-NTOs
kongress utan också av UNF och Junis, som
har kongress samtidigt. I en av dem föreslår
medlemmar från fyra föreningar i Råneå,
Uppsala, Örnsköldsvik och Göteborg att
förbunden vid sina arrangemang alltid ska
servera rättvisemärkt kaffe och te.
I en annan av de gemensamma motionerna föreslår UNFaren Oskar Augustsson att de tre förbunden i stället för varsin
förbundsordförande ska ha två språkrör
var. Övriga gemensamma motioner gäller
praktiska frågor kring betalningsrutiner
och övergångar mellan förbunden.
IOGT-NTO-föreningen Globen i Hässleholm vill att förbundet ska protestera mot
att det serveras alkohol i TV-programmet
Bingolotto. Motionärerna påminner om
att det är många ungdomar som säljer
bingolotter, och att programmen motverkar föreningslivets insatser för en drogfri
uppväxt.
TVÅ MOTIONER TAR UPP substitutionsbehandling för missbrukare. I den första föreslår
Thure Jadestig och Per-Erik Lundberg från
Västmanland en rad restriktioner för när
och hur sådan behandling ska få användas,
i den andra kräver IOGT-NTO-föreningen i
Jokkmokk, med stöd av distriktet i Norrbotten, att förbundet ska ta avstånd från alla
ersättningsmedel som behandlingsform
och att de i undantagsfall ska få användas
vid avgiftning i max tre veckor.
Sju medlemmar från föreningar i Dalarna, Stockholm och Göteborg har reagerat

IOGT-NTO med utgångspunkt från principen om alla människors lika rätt och värde
samlar män och kvinnor utan hänsyn till
nationalitet, religion eller politisk åskådning, ska göra ett tillägg om att IOGT-NTO
också samlar män och kvinnor utan hänsyn till sexuell läggning.
Sven-Åke Sjödin i Kramfors föreslår att
förbundet ska ta initiativ till ett nätverk
för medlemmar som är politiskt aktiva (läs
mer om det i intervjun på sid 46).

En av motionerna handlar om rättvisemärkt
kaffe på alla arrangemang inom IOGT-NTO.
FOTO: PHOTOS.COM/MONTAGE: EDUARDO MUTIS

FAKTA KONGRESSMOTIONER
MOTIONER är förslag som skrivs av medlemmarna i IOGT-NTO-rörelsen och som
kongressen ska ta ställning till. Antalet
motioner varierar från kongress till kongress. Tendensen är att ”motionsﬂoden”
minskar, även om årets notering inte är den
allra lägsta. Så här har det sett ut de senaste fem kongresserna: 1997 37 motioner,
1999 53 motioner, 2001 38 motioner, 2003
27 motioner, 2005 34 motioner.

mot religiösa inslag i parentationer och
minnesstunder över avlidna medlemmar.
De föreslår att förbundet ska informera
om att det inte är förenligt med förbundets
verksamhet och samtidigt ge ut en skrift
med exempel på texter och sånger som är
lämpliga i samband med minnesstunder
och andra högtider.
Lars Torstensson föreslår i en motion att
förbundet i sitt program, som talar om att

De^XepXbfe^i\jjfdYl[
OMBUD De nya IOGT-NTO-medlemmarna börjar ta plats även där
besluten fattas. Av de 100 ombuden
vid årets kongress har 23 blivit
medlemmar de senaste fem åren.
För första gången någonsin är det
ﬂer kvinnor än män i ombudsförsamlingen.
Åtta ombud har blivit medlem-
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mar under 2005 och 2006, då förbundet gjorde sin stora satsning
på medlemsvärvning, 23 har gått
med under de senaste fem åren.
Allra nyast är Ahmed Cullsberg från
Norrbotten, som gick med i november 2006.
Men bland ombuden ﬁnns också
åtskilliga som varit med betydligt

BENGT ISAKSSON I FÖRENINGEN Fridsam i VetlanFCÀTGPCPPCPƃKVKIOQVKQPÀT+GPOQVKQP
föreslår föreningen att förbundet ska kräva
att reklamskatten avskaffas för föreningar.
I en annan motion föreslås att förbundet
ska starta en utbildning i sponsring som en
möjlighet att få mer resurser till arbetet.
Den tredje motionen från Vetlanda, som
liksom de båda andra får stöd av Jönköpingsdistriktet, efterlyser mer reportage i
Accent om IOGT-NTOs lokala arbete.
Motionen om Accent har återkommit
XKFƃGTCMQPITGUUGTQEJXCTLGIÁPIqCPUGVVU
DGUXCTCFq 'P CPPCP ÁVGTMQOOCPFG
motion, som tidigare alltid fått avslag, är
kravet på att lättöl och andra så kallade
lättdrycker inte ska få serveras vid IOGTNTO-arrangemang. Den här gången är det
lokalföreningen Logen i Västerås som, med
stöd av distriktet i Västmanland, vill ha ett
sådant förbud.
Frågan om lättdrycker tas också upp av
Rose-Marie Arnviken-Litbo från Kalmar.
Hon kräver att förbundet ska revidera och
klargöra medlemslöftet när det gäller promillegränsen för tillåtna drycker.
Johanna Friberg i Lund föreslår att löner
och arvoden inom IOGT-NTO ska sänkas
OGFVKQRTQEGPVqRGPICTUQOMCPCPXÀPdas till långt viktigare saker inom rörelUGPq

längre. Äldst som medlemmar är
Kjell Axelsson från Älvsborg och
Anna Österholm från Jämtland som
båda gick med 1943. Ytterligare sex
blev medlemmar på 1940-talet, 14
gick med på 50-talet, 14 på 60-talet,
13 på 70-talet, 14 på 80-talet, 13 på
90-talet och 24 på 2000-talet.
Alla distrikt utom sex (Sörmland,
Östergötland, Jönköping, Älvsborg,
Skaraborg och Jämtland) har någon

EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

ny medlem bland sina ombud.
Av de 100 är 52 kvinnor och 48
män. Det är första gången någonsin
som ﬂer kvinnor än män valts till
kongressombud. De ﬂesta distrikt
har uppenbarligen strävat efter att
få en jämn fördelning av kvinnor
och män bland sina ombud. Men tre
distrikt (Östergötland, Gotland och
Blekinge) har utsett enbart män.
EVA ÅHLSTRÖM

accent
I RÖRELSE

=\dd`elk\iJm\e$wb\Ja[`e

M`cc_Xekm\ib]igfc`k`b\i
I en motion till IOGT-NTOs kongress
föreslår Sven-Åke Sjödin att förbundet ska ordna ett nätverk för medlemmar som är aktiva i politiska
församlingar.

JCTOCPUÀNNCPPÁIQPMQNNRÁKPVGGPUKFGV
egna partiet.
N VARFÖR SKA FÖRBUNDET SKÖTA NÄTVERKET? KAN
INTE DE POLITISKT AKTIVA GÖRA DET SJÄLVA?

N VARFÖR HAR DU SKRIVIT DEN HÄR MOTIONEN?

s&GVXCTGPKFÅUQOLCIƂEMXKFMQPITGUsen i Piteå 2005. Jag föreslog ett tillägg till
CTDGVURNCPGPQOGVVPÀVXGTMHÒTRQNKVKUMV
CMVKXC UQO XKNN FTKXC P[MVGTJGVUTÒTGNUGPU
frågor i sina partier. Anders A Aronsson
HTÁP HÒTDWPFUUV[TGNUGP HÒTMNCTCFG FÁ CVV
FGVMWPFGQTFPCUÀPFÁWVCPCVVFGVUMTGXU
KPKCTDGVURNCPGPQEJLCIPÒLFGOKIOGF
FGV /GP UGFCP FGUU JCT KPIGPVKPI JÀPV
QEJFÀTHÒTXKNNLCIVCWRRHTÁICPKIGP
,CIÀTÒXGTV[ICFQOCVVRQNKVKMGTKQNKMC
MQOOWPGTGNNGTNCPFUVKPIMCPJLÀNRC
XCTCPFTCOGFKFÅGTQEJHÒTUNCIDÁFG
KPQOQEJOGNNCPRCTVKGTPC'VVHÒTUNCI
UQOÀTDTCK-KTWPCDQTFGQEMUÁMWPPC
Sven-Åke Sjödin vill att kongressen ger förRTÒXCUK-TCOHQTUGNNGT$QNNGD[IF
,CI MCP LW JC GP KFÅ UQO LCI KPVG HÁT bundstyrelsen i uppdrag att bilda ett nätverk
IGJÒTHÒTDNCPFOKPCUQEKCNFGOQMTCVKUMC för politisk aktiva medlemmar.
FOTO: XXXXXXXXXXX
RCTVKXÀPPGT&ÁMCPFGVXCTCDTCCVVXGVC
CVV FGV ƂPPU PÁITC CPFTC P[MVGTKUVGTVKNNGZGORGNKPQOEGPVGTP
QEJ HQNMRCTVKGV UQO MCPUMG XKNN
UPCEMC KJQR UKI OGF OKI UÁ CVV
XK MCP NÀIIC GVV HÒTUNCI VKNNUCOmans.
RNCVUMCPXKHÒTUVÁUVTÀHHCUHÒTQEJFKUMWN HUR SKA NÄTVERKET FUNGERA?
VGTC KJQR QUU /GP HÒT MQPVCMVGTPC OGF
s/KPHÒTJQRRPKPIÀTCVVXKUMCHÁKPOGT CPFTCFGNCTCXNCPFGVÀTFGVGRQUVQEJVGNGP[MVGTJGVURQNKVKMKXCTFCIURQNKVKMGP
HQPLCIVÀPMGTOKI
&GVÀTKPVGOGPKPIGPCVVXKUMCVTÀHHCUQEJ
JCOÒVGPGNNGTq+1)6061TÒTGNUGPURQNKVK- N VET DU VILKA POLITIKER I KRAMFORS OCH LANDSMGTMQPITGUUq0GLOKPVCPMGÀTCVVXKUMC TINGET VÄSTERNORRLAND SOM ÄR MED I IOGT-NTO?
UMKEMCKFÅGTQEJHÒTUNCIVKNNXCTCPFTCQEJ s 0GL FGV XGV LCI KPVG 6TQVU CVV LCI XCTKV
JC MQPVCMV XKC GRQUV VGNGHQP QEJ XCPNKI RQNKVKUMV CMVKX UGFCP  HÁT LCI HQTVHCRQUV8KMCPVKNNGZGORGNWVCTDGVCIGOGP- TCPFGCJCWRRNGXGNUGTPÀTLCIHÁTXGVCCVV
UCOOCOQVKQPGTQEJHÒTUNCIVKNNFGQNKMC CPFTCRQNKVKMGTQEMUÁÀTOGFNGOOCT1EJ
RCTVKGTPCU MQPITGUUGT HÒTDWPFUUVÀOOQT LCIVTQTKPVGCVVLCIÀTWPKM
&G UQO ÀT CMVKXC K P[MVGTJGVUTÒTGNUGP
GNNGTXCFFGPWMCNNCU
1O XK ÀT ƃGTC OGFNGOOCT RÁ UCOOC MÀPPGT OCP MCPUMG VKNN OGP FG RCUUKXC

¾;\jfdiXbk`mX`epbk\i_\kjii\cj\e
bee\idXebXejb\k`cc#d\e[\gXjj`mX
_XidXejccXee^febfccg%½

s&GVMCPUMGXKUMWNNGMWPPCOGPLCIXGV
KPVGJWTXKUMWNNGHÁVKNNFGVRTCMVKUMV,CI
MCPHÒTUVÁUIÁTWPVQEJHTÁICCNNCUQOÀT
OGFKHWNNOÀMVKIGK-TCOHQTUOGPJWT
PÁTLCIFGOK5KOTKUJCOPQEJ$LWTJQNO!
/CPMCPUMGMWPFGIÁWVOGFGVVWRRTQR
K#EEGPVQEJDGFGOUQOÀTKPVTGUUGTCFG
CVVCPOÀNCUKI'NNGTVCOGFFGVPÀUVC
IÁPIOCPUMKEMCTWVOGFNGOUMQTVGP
&GVMCPUMGDNKTGPVQVCNƃQRROGPFGV
XGVXKKPVGHÒTTÀPXKJCTVGUVCV&GVÀTFGV
LCIXKNNOGFOKPOQVKQPCVVXKUMCVGUVC
1EJLCIVTQTKPVGCVVFGVMTÀXGTPÁITCUVÒTTG
TGUWTUGT XCTMGP GMQPQOKUMV GNNGT CTDGVUmässigt.
N TÄNKER DU TALA FÖR DITT FÖRSLAG I UPPSALA?

s,CQOLCIMCP,CIMQOOGTLWCVVXCTC
OGFRÁMQPITGUUGPsKPVGUQOQODWFFGP
JÀTIÁPIGPWVCPFÀTHÒTCVVLCIÀTOGFKXCNDGTGFPKPIGP ,CI JQRRCU DCTC CVV LCI HÁT
TGFCRÁPÀTOQVKQPGPUMCDGJCPFNCUUÁCVV
LCIMCPXCTCRÁRNCVUFÁ+2KVGÁDNGXFGVTGPV
MCQUPÀTGPHTÁICRNÒVUNKIVUMWNNGDGJCPFNCU
GPFCIVKFKICTGÀPXCFXKJCFGHÁVVDGUMGF
QO5ÁHÁTFGVKPVGDNKFGPJÀTIÁPIGP
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

FAKTA SVEN-ÅKE SJÖDIN
ÅLDER: 51
BOR: Dynäs, Kramfors
FAMILJ: Singel
ARBETE: Tillgänglighetskonsult, politiska
uppdrag i Kramfors kommun och landstinget i Västernorrland.
AKTUELL som motionär till IOGT-NTO-kongressen i Uppsala

PERSONNYTT
Kommunprojekt

Vit jul 2007

JOHNNY JOHANSSON, som är
förbundskonsulent inom IOGTNTOs förebyggande arbete, kommer under ett år, augusti 2007
– juli 2008, att vara ansvarig för ett
kommunprojekt inom förbundets
alkohol- och narkotikapolitiska
arbete.

REBECCA LINDBERG har anställts
som projektledare för IOGT-NTOrörelsens gemensamma projekt
Vit jul 2007.

hol- och narkotikapolitiska arbete
under 2007 istället för Soﬁa
Modigh som utsetts till rektor för
studieförbundet NBV.

Till kommunen
Till Projekthuset

Verksamhetsansvarig
PETER MOILANEN är tillförordnad ansvarig för IOGT-NTOs alko-

Barnens Ungdomsförbund för att
börja på Projekthuset vid Wendelsbergs folkhögskola.

ERIK WAGNER i IOGT-NTOs förbundsstyrelse lämnar sin tjänst
som generalsekreterare på Rädda

HELENA WESTBERG lämnar sin
tjänst på IOGT-NTOs MedlemsService och börjar på kommunkansliet i Upplands Väsby.

JUNI 2007 ACCENT

45

accent
I RÖRELSE

@e]ij\cbmfk\ik\dXgepbk\i_\kjm\ZbX
Demonstration i Umeå under
Folknykterhetens vecka.

FOLKNYKTERHETENS VECKA IOGT-NTOs stora årliga
kampanjvecka Folknykterhet vecka växer från år till år.
Årets gemensamma tema var ”Alkoholinförseln måste
minska” viket framfördes runt om i hela landet på ett
par hundra arrangemang.
Målet vara att väcka opinon kring införselkvoterna
som organisationen anser vara på tok för höga och som

bidrar till att försämra folkhälsan och öka lagningen till
ungdomarna. Kravet att regeringen måste agera i EU för
att Sverige ska få införa lägre införselkvoter framfördes
vid torgmöten, ﬂygbladsutdelning, frukost- och lunchmöten, tipspromenader, frågetävlingar med politiker,
teater- och musikarrangemang och så vidare.
EVA ÅHLSTRÖM

Stolta medlemmar
i Stockholms distrikt

Hedersam premiär
för Katrineholm

STOCKHOLM Stolthet blev
något av en röd tråd vid Stockholmsdistriktets årsmöte.
5QƂC/QFKIJQTFHÒTCPFGK
5QNNGPVWPCHÒTGPKPIGPHÒTMNCrade hur stolt hon var över sin
HÒTGPKPIQEJJWTO[EMGVCNNC
medlemmar kan vara stolta
ÒXGTKFGVXÀZCPFGHÒTDWPFGV
1OXCNFGFKUVTKMVUQTFHÒTCPFGP
/GJOGV-CRNCPJCMCFGRÁQEJ
var stolt över att leda distriktet
KGPVKFPÀTCNMQJQNRQNKVKMGP
ƂPPUKHQNMUOGFXGVCPFG6KNN
stoltheten bidrog också Erik
Jansson som berättade om
P[UVCTVGPK0QTTVÀNLG-LGNN1XG
Oscarsson som berättade om
/ÒLNKIJGVGTPCUJWUQEJ/CTKC
$GTIUVTÒOUQORTGUGPVGTCFG
0[MVGT6TÀHHRWPMV

KAMRATSTÖD +1)6061U

YLVA HANSSON

Aktivt arbetsår
i Västernorrland
VÄSTERNORRLAND Vid distriktsårsmötet i Västernorrland kunFGFGVTGMTGVUCTPCTCRRQTVGTC
QOGVVQXCPNKIVCMVKXVCTDGVUÁT
FÀT&GVJCTJCPFNCVO[EMGV
QOCNMQJQNRQNKVKMCVVU[PCUK
OGFKCCVVRÁXGTMCFTQIRQNKVKUMCRTQITCOQEJCVVD[IIC
PÀVXGTM+1)6061HÒTDWPFGV
TGRTGUGPVGTCFGUCX6QTUVGP
(TKDGTIUQOHQTVUCVVGRÁVGOCV

IOGT-NTOs ordförande Sven-Olov Carlsson ﬂankerad av EU-minister Cecilia Malmström och Folkhälsominister Maria Larsson.
FOTO: HANS RUNESSON

MINISTRAR I VÄXJÖ
VÄXJÖ Enigheten var stor när Regeringskansliet och IOGT-NTO bjöd
in till seminarium om EU, folkhälsan och alkoholen på IOGT-NTOgården i Växjö. Omkring 90 personer dök upp på seminariet där
IOGT-NTOs förbundsordförande Sven-Olov Carlsson inledde med att
konstatera att EU präglas av inkonsekvens och bristande engagemang när det gäller alkoholfrågan. EU-minister Cecilia Malmström
höll i huvudsak med om beskrivningen och pekade på det arbete som
pågår för att förbättra situationen.
Folkhälsominister Maria Larsson nämnde att regeringen är enig
kring att driva en restriktiv alkoholpolitik, både i Sverige och i EU.
– Skattesänkningar på alkohol är inte aktuellt i Sverige, därför att
inga skattesänkningar har lett till minskad alkoholkonsumtion, sade
BERTH ANDERSSON
Maria Larsson.

UVQNVJGVKPVGOKPUVÒXGTFGP
stora medlemsökningen.
Stämningen var hög och
UCODCPFOGFXCNGVCXUV[TGNUG

J[NNCFGUFGXCNFCOGFXCTUKP
UÁPIOGFURGEKCNUMTKXGPVGZV
CXTGX[OCMCTGP'XC0ÀUUVTÒO
OLLE HÄGGSTRÖM

-COTCVUVÒFK-CVTKPGJQNOJCT
DKNFCVGVVMQTRNCIKHQVDQNN
Säsongen startade med en
JGFGTUCOHÒTNWUVOQVHÒTTC
ÁTGVUUGTKGUGITCTG-QTXDQNN
+JGLCMNCEMGPHCPPUDNCPF
CPPCVGVVIÀPIHTÁP&CIÒJQNOU
behandlingscenter. Under
XÁTGPQEJHÒTUQOOCTGPDNKT
FGVOCVEJXCTLGOÁPFCIQEJ
onsdag.
s8KJQRRCUPCVWTNKIVXKURÁ
HTCOVKFCUGITCTUÀIGTURGNCTGP
5VGHCP8KMDNCF-QOOGTFG
inte så ska vi ändå ha det riktigt roligt tillsammans.

Spelfest i Gnarp
för Signe och Maffe
JUBILEUM Signe Selander

H[NNFGQEJ/CPHTGFq/CHHGq
*GFOCP&GVƂTCFGFG
VKNNUCOOCPUJQU+1)6061
RÁ$NÁ)ÁTFGPK)PCTROGFGP
JGLFWPFTCPFGURGNHGUVFÀT
LWDKNCTGTPCULÀNXCKPVQIUEGPGP
VKNNUCOOCPUOGFCPFTC
URGNOÀP
7PFGTHGUVGPDNGX5KIPG
KPVGTXLWCFCX*CUUG2GTUUQP
HTÁP4CFKQ)ÀXNGDQTI2ÁGP
HTÁICQOÁTUFCIGPQOHGO
år svarade hon:
s&GPXKNNLCIƂTCRÁUCOOC
sätt.

FÖRENINGSTIPSET LINKÖPING GJORDE UNDERSÖKNING PÅ KROGEN
FÖRENINGSTIPSET Fler
alkoholfria alternativ på
restaurangerna är ett vanligt
krav från nykterhetsrörelsen och väcker inte särskilt
mycket uppmärksamhet.
Men när IOGT-NTO i Linköping gjorde en egen undersökning, med en enkät till
restauranger och barer i
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staden, ﬁck de både kommunens alkoholhandläggare
och några av krögarna själva
att hålla med om att det
behövs en uppryckning. Och
de ﬁck Sveriges Radio att
berätta om det.
– Ofta ﬁnns alternativen
inte ens på menyn, utan man
måste aktivt fråga efter dem,

berättar Jan-Ove Ragnarsson
från IOGT-NTO-föreningen i
radioprogrammet.
Men enligt lagen ska det
ﬁnnas alternativ.
– Har man till exempel vin
så ska det ﬁnnas alkoholfria
alternativa viner, säger kommunens alkoholhandläggare
Roddy Karlsson.

Krogägaren Carola Björkman förklarar i radioprogrammet att allt ﬂer kunder
efterfrågar alkoholfria
drinkar.
Det kan alltså löna sig att
göra en egen undersökning
även för din förening.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

FÖRENINGSTIPSET
Hör av dig till Accent
med ditt bästa föreningstips på telefon
0733-72 62 50 eller
e-post accent@iogt.se.
Det bästa föreningstipset belönas med en
miljonlott.

¾
Citatet

¾AX^m`cc]]fcb
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GUDRUN SCHYMAN om varför
hon turnerat för IOGT-NTO

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

JmiXi\Xkk]epXd\[c\ddXiXkkY\kXcX
MEDLEMSAVGIFT Av nya medlemmar som skulle betala
sin första faktura i mars har bara cirka 30 procent betalat innan de fått någon påminnelse. Motsvarande siffra
för dem som varit med längre är cirka 75 procent.
Betalningsfrekvensen för de nya medlemmarna
varierar mellan distrikten. Högst är den i Uppsala med
58 procent, lägst i Dalarna med bara lite över 7 procent.

– Vi har tagit upp problemet vid värvarträffar med
folk från distrikten, säger Stefan Degerlund, som är
ansvarig på förbundskansliet för värvningen.
Nu bildas värvarteam i alla distrikt, bland annat för
att följa upp alla nya medlemmar och ta reda på vad
som intresserar dem.

Alkohol hinder
för utveckling

Kulturministern
hos Våra Gårdar

NBV Världshälsoorganisatio-

VÅRA GÅRDAR kulturminister

PGP9*1TCPMCTCNMQJQNRÁ
HGOVGRNCVURÁNKUVCPÒXGTqVQR
VGPMKNNGTUqKXÀTNFGP+XKUUC
TGIKQPGTNKIIGTCNMQJQNGPRÁ
HÒTUVCRNCVUDGTÀVVCFG&CI
4GMXG9*1XKFGPMQPHGTGPUdag i Stockholm om alkohol
QEJINQDCNWVXGEMNKPICTTCPIGTCFCXUVWFKGHÒTDWPFGV0$8
8KFMQPHGTGPUGPOGFXGTMCFGDNCPFCPFTC0GQ/QTQLGNG
HQTUMCTGHTÁP5[FCHTKMCUQO
berättade om den alarmerande
ökningen av alkoholkonsumVKQPGPDNCPFWPICK5[FCHTKMC
QEJ&K[CPCVJ5COCTCUKPIJG
RTQHGUUQTKRU[MKCVTKHTÁP5TK
.CPMCUQOHÒTGURTÁMCFGKPUCVser i lokalsamhället.
²[UVGKP$CMMG(QTWV0QTIG
DGN[UVGJWTCNMQJQNRTQFWEGP-

.GPC#FGNUQJP.KNLGTQVJOGFverkade vid Våra Gårdars traFKVKQPGNNCƂNOFCICTK.GMUCPF
HÒTUVCJGNIGPKOCLQEJNQXCFG
GPUCVUPKPIRÁDCTPQEJWPIFQOUMWNVWTGPKJÒUVGPURTQRQsition. Hon betonade hur viktigt det ideella arbetet är med
NCPFGVUCNNCUOÁDKQITCHGT
'PXKMVKIHTÁICÀTFKIKVCNKUGTKPIGPCXDKQITCHGTQEJUCOlingslokaler. Här underströk
kulturministern att det är
XKMVKIVOGFGVVUCOURGNOGNNCP
FGVRTKXCVCQEJQHHGPVNKICPÀT
FGVIÀNNGTƂPCPUKGTKPIGP
s/KPVQNMPKPICXMWNVWTministern är att det inte komOGTPÁITCUVCVNKICRGPICTKÁT
säger Våra Gårdars VD Olle
Häggström.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth diskuterade ﬁlm med Lars
Gillegård från Våra Gårdar.
FOTO: OLLE HÄGGSTRÖM

VGTPCKPTKMVCTUKIRÁHQNMTKMC
NÀPFGTUQO$TCUKNKGP+PFKGP
-KPCQEJ4[UUNCPF
– En mättad marknad i väst
har dramatiskt ökat alkohoNKPFWUVTKPKPVTGUUGHÒTWVXGEMNKPIUNÀPFGTPCMQPUVCVGTCFG
+1)6061UHÒTDWPFUQTFHÒTande Sven-Olov Carlsson.
KENT HEDLUNDH

FÖRENINGSBILDEN SKICKA IN DIN BÄSTA FÖRENINGSBILD

EVA ÅHLSTRÖM

RÖRELSEN I MEDIA

<eepbk\im\ZbX
jfddibj
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN rapporterar
under rubriken ”Självkritiska
politiker diskuterade alkoholpolitik” om en debatt i Luleå,
där IOGT-NTO ställde kommunens politiker till svars
för kommunens generösa
inställning till serveringstillstånd. Det är bara ett
exempel på rapporteringen
i tidningar landet runt om
IOGT-NTOs aktiviteter under
Folknykterhetens Vecka.

=`Zbgfc`k`b\iXkk
[\cXlkÔp^YcX[
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA gör stor sak av
att IOGT-NTO ﬁck med sig
lokala politiker från alla
riksdagspartierna i en ﬂygbladsutdelning mot langning
inför Valborg. Ett par dagar
tidigare syntes IOGT-NTO i
tidningen med annat oväntat
sällskap. Tillsammans med
ungdomar från Domsjö IF
delade de ut ﬂygblad mot
langning på torget och utanför Systembolaget.

JZ_pdXecfZbXi
d\[`XXkkjbi`mX

ANITRA SERVERAR Under Folknykterhetens vecka såg IOGT-NTO i Flen till att få proffshjälp. Systembolagets
VD Anitra Steen ställde upp och serverade alkoholfria drycker tillsammans med distriksorförande i Sörmland
Maj-Lis Lööw vid ett möte på torget. Intresset var stort från både allmänhet och media.
FOTO: OLLE ANDERSSON

CITY ger stort utrymme åt
Gudrun Schymans besök i
Malmö och citerar hennes
anklagelser mot alkohollobbyn för att se kvinnor som
hett villebråd och mot ”starka ekonomiska intressen som
försöker få oss att dricka
mer”. På alla de platser som
Gudrun Schyman besökt
under sin turné för IOGT-NTO
har media rapporterat.

JUNI 2007 ACCENT

47

INFORMATION FRÅN IOGT-NTO

Glöm inte kåsan!

Stickning i modern tappning
MÅNADENS VERKSAMHETSIDÉ

Att träﬀas och handarbeta har
långa traditioner inom nykterhetsrörelsen, precis som i andra
folkrörelser. Säg den förening
som inte har levt på intäkter från
julmarknadens försäljning av
handarbeten och annat. Men i
Karlstad har iogt-nto-föreningen ägir startat en tjejgrupp som
träﬀas och stickar i modern tappning. En gång i månaden träﬀas
man på Café Royal, och träf-

farna vänder sig särskilt till nya
medlemmar. Verksamheten sker i
samarbete med nbv, och intresset
har varit mycket stort. Meningen
är att gruppen ska växa, och att
var och en bjuder med en ny person till träﬀarna.
Har din förening också en bra
verksamhet? Verksamheten ska
gärna vara utåtriktad och agera
snabbt där det behövs. Observera
att det ska vara verksamhet som
ni bedriver eller har genomfört.

Månadens verksamhetsidé belönas med 10 000 kr. Skicka in ert
förslag med motivering. Eftersom
en verksamhetsidé väljs ut varje
månad kan förslagen skickas in
löpande under året.

KONGRESS Du kommer väl till
kongressen i Uppsala i sommar? I så fall är det bra att
packa med en kåsa om du har
någon. Vi har begränsade diskmöjligheter på Katedralskolan,
och tvingas därför att använda
engångsmuggar.
Naturligtvis vill vi hålla
nere engångsförbrukningen så
mycket det går. Priset på kaﬀe,
te och choklad blir därför det
dubbla om man väljer att dricka
ur engångsmugg, jämfört med
om man använder egen kåsa.
Det kommer även att ﬁnnas
möjlighet att köpa Junis hopvikbara kåsa på plats för 20
kronor.

IOGT-NTO
Att. Kerstin Kokk
Box 12825
112 97 Stockholm
E-post: kerstin.kokk@iogt.se

IOGT-NTO i
Almedalen

Bildregistreringsverkstad

POLITIK För sjätte året i rad
kommer iogt-nto att delta
i politikerveckan i Almedalen på Gotland den 8–14 juli.
I Almedalen kommer vi att
bygga nätverk med politiker
och andra opinionsbildare. Vi
kommer också att manifestera
vårt politiska budskap. Det är
fortfarande frågan om alkoholinförseln som står i fokus.
Vi måste pressa regeringen
att driva frågan i eu! Även
unf och junis är på plats.
Tillsammans kommer vi att
sprida våra alkoholpolitiska
budskap till många.

KONGRESS iogt-nto kommer under kongressen att ha
en bildregistreringsverkstad. I
arkivet har vi en stor samling
fotograﬁer från sent 1800-tal
till idag. I många fall ﬁnns
inga uppgifter om tid, plats
och vilka som ﬁnns på bilden,
och för att identiﬁera det krävs
medlemmar som har varit med
själva.
Tanken är att ha en verkstad
där det är fritt att komma och
gå. Vi kommer att ha ett urval
bilder att gå igenom, och en
person på plats som leder arbetet med att registrera bilderna.

Du väljer om du vill titta in
en halvtimme, eller sitta ﬂera
timmar varje dag. Det är ingen
föranmälan för deltagande,
bara att titta in när man vill.
Naturligtvis kan vi inte ta
med hela fotosamlingen. Om
du vill hjälpa till med bildregistreringen under kongressen
får du gärna framföra önskemål
om fotograﬁer från ett särskilt
förbund, en tidsperiod eller
ett visst arrangemang som du
känner att du har särskilt bra
koll på. Hör av dig till Kerstin
Kokk på kerstin.kokk@iogt.se
eller 08-672 60 27.

Medverkan på
pridefestivalen
FESTIVAL För andra året deltar

iogt-nto i Stockholm Pride.
Festivalen går av stapeln 30
juni till 5 augusti. Vi kommer
att delta i paraden lördagen den
4 augusti. Alla är välkomna att
vara med! På festivalområdet
Pride Park kommer iogt-nto
att delta med en monter. Om
du vill hjälpa till att arbeta i
montern, kontakta Lena Hardin, lena.hardin@iogt.se eller
060-536424.

Kerstin Kokk, 08-672 60 27
kerstin.kokk@iogt.se
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JUNI
13

Midsommarmingel, Bryssel

JULI
3

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder

4–8

IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Uppsala:
www.iogt.se/kongress2007

8–14

Medverkan under Almedalsveckan, Visby

30–5/8 IOGT-NTO deltar i Stockholm Pride

AUGUSTI
30–2/9 Medverkan med monter på
Centerpartiets riksstämma, Kalmar

Nya muggar och
assietter i butiken
BUTIKEN iogt-nto har tagit fram
nya muggar och assietter från
Höganäs. Servisen håller alltså
hög kvalitet, och på både muggar
och assietter ﬁnns olika värdeord
med koppling till våra ideologiska
frågor tryckta. Mitt bland orden
ﬁnns ordet »fika«. Inte en ideologisk fråga, men ändå viktigt för
gemenskapen. Tanken är att servisen både ska kunna användas till

föreningslokalen, och som present
när man vill uppvakta någon. Om
man vill komplettera servisen med
andra delar går det bra att köpa
dessa utan tryck i vanliga porslinsbutiker. Kanske vill man även ha
tekanna och mjölkkannor?
Muggar kostar 115 kronor och
assietter 115 kronor, och kan beställas på www.iogt.se/butiken
eller på telefon 08-672 60 05.

SEPTEMBER
21–22 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
27–30 Metodutbildning för genomförare,
förebyggande arbete, Tollare

OKTOBER
5–7

NordAN-konferens, Reykjavik

7

Fullt Hus i nykterhetsrörelsens lokaler, Våra Gårar

13–14 Kurs för valberedare, Tollare
19–21 Riksträff för förebyggargrupper, Tollare

NOVEMBER
1

Ljusmanifestation för narkotikans offer

9–11

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder

13–15 IOGT-NTO medverkar vid
Förebygg.nu-mässan, Göteborg
15

Öppet dygnet runt på krogen
POLITIK Socialborgarrådet Ulf

Kristersson (m) i Stockholm
Stad driver starkt frågan om
längre öppettider på krogen.
Han driver också frågan att
Stockholm Stad ska tillskriva
regeringen för att få till stånd
en förändring av alkohollagen
för att förlänga öppettiderna.
Just därför är Ulf Kristerssons
kampanj inte bara en Stockholmsfråga utan en riksangelägenhet.
Vi i iogt-nto vet att längre öppettider leder till ökat
drickande, med mer våld och
brott som negativ konsekvens.

iogt-nto genomför därför en
vykortskampanj för att uppmärksamma både Socialborgarrådet och allmänheten på
eﬀekten av dygnet-runt-öppna
krogar. Vi har under maj och
juni månad cirka 100 000 grattisvykort utplacerade på restauranger i Stockholm.
Du kan själv skicka ett eget vykort eller brev med din uppfattning till Socialborgarrådet. Han
nås på adress: Ulf Kristersson,
Stadshuset, 105 35 Stockholm.
Vill du ha förbundets vykort
är du välkommen att kontakta
bo.hogstedt@iogt.se.

Pumpen-tävling i hela landet

DECEMBER
7–9

Förebyggarutbildning, teorikurs, Tollare

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.

För senaste nytt, besök iogt.se

Välkommen till IOGT-NTO-rörelsens
kongresser Uppsala den 4–8 juli 2007
www.iogt.se/kongress
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GRANSKNING Alkoholindustrins påverkan i Europa genom EU blir en allt

viktigare fråga för alkoholpolitiken. Accent har tittat närmare på alkoholindustrins intensiva lobbyarbete och följer med IOGT-NTOs förbundsordförande
Sven-Olov Carlsson under en dag i Bryssel.
G O DA L I V E T

I FOKUS

Alkohol förvärrar
krigets konsekvenser
I FOKUS Alkohol är ett växande
problem bland USAs trupper
i Irak och Afghanistan. Trots
ett totalförbud dricks det
både insmugglad och lokalt
producerad alkohol – ibland
med förödande och tragiska
konsekvenser.

I RÖRELSE

Accent berättar
om kongressen
KONGRESS

Heta debatter
och avgörande
beslut för de
närmaste två
åren, möten
med nya och gamla vänner.
Accent är med vid IOGT-NTOrörelsens kongresser i Uppsala, speglar och kommenterar
fem intensiva dagar i Uppsala.
KULTUR

Pappa och barn
till missbrukare

Fängelset lockar Urban Cowgirls
GODA LIVET Nybildade tjejgruppen Urban Cowgirls spelar och sjunger countrymusik
av Dolly Parton och Johnny Cash på fängelser, främst i Stockholmstrakten. Deras
drivkraft är att glädja och hela de intagna med musikens hjälp.

BOK Anders Nyqvist har under
alla år funderat på hur hans
pappas alkoholmissbruk har
påverkat honom som förälder.
Nu är han inte längre rädd för
att själv hamna i ett missbruk,
eller för att föra över sina erfarenheter på sina barn.

TIPS FÖR DIG SOM LÄSER TIDNINGEN BAKIFRÅN

Kokaodlingen
växer i Bolivia

22 är kokaodlingI Bolivia
lagligt
REPORTAGE

och presidenten är ordförande i sex kokaodlardistrikt. Kokabladen är någt
av en nationalsymbol. Men
ingen vet hur mycket som
används till kokain.

Nykterhetrörelsens
grund är demokratin

”Sminkdosor” lockar
tjejer att snusa

16 ESSÄ Att organisera nykterister och bedriva lobbying
för nykterhet räcker inte för
att hålla liv i en folkrörelse,
skriver Bengt Göransson.

8
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30 TRÄDGÅRDSTERAPI Träd-

IÁTFGPƂEM'XC.QVV.[Tstrand att blomma på nytt.
Doften från jorden, de färska
grönsakerna blev en påminnelse om att livet fanns där,
bortom all det svarta.

GRANSKNING På tio år har
de kvinnliga snusarna
tredubblats i antal. Små
portionssnusar, färgglada
dosor och olika smaker är
tobaksbolagens verktyg för
att nå den nya målgruppen
– tjejerna.

Sista kongressen
för Torsten Friberg
40 INTERVJU När Torsten Fri-

berg sammanfattar sina 27
år i ledningen för IOGT-NTO
är det det roliga han minns.

>leeXiF_icXe[\i
26

INTERVJU Gunnar Ohr-

lander eller "Doktor
Gormander" har länge varit
engagerad i alkoholpolitik
men tycker att nykterhetsrörelsen har ett problem: den
är för mesig.
JUNI 2007 ACCENT

51

Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm
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POSITIVA SLUTET

TIPS OCH SYNPUNKTER Maria Zaitzewsky tel: 08-672 60 56 e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se
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Mikael Engström hoppade av karriären för att följa – sitt hjärta. Idag
driver han tidningen Tillit som vill
lyfta fram goda nyheter.

förverkligar sina drömmar eller om något
positivt som händer i de delar av världen
som vanligen beskrivs som fattiga eller
krigshärjade.

N TILLIT Nyheter handlar oftast om krig
och annat elände. Men i tidningen Tillit
är alla nyheter positiva! Initiativtagaren
Mikael Engström brinner för idén om att
man faktiskt kan sprida goda nyheter och
att det går att leva helt i enlighet med sin
passion och sin intuition.
För sex år sedan arbetade han som informationschef på ett internationellt IT-företag och tjänade mycket pengar. Så kom
IT-kraschen och han blev tvungen att vara
OGFQEJUÀICWRRGPOCUUCHQNM5LÀNXƂEM
han träffa en karriärcoach för att få hjälp
att hitta ett nytt jobb.
– Då ställdes jag inför ett val.
Fortsätta som innan eller följa
mitt hjärta? Jag valde det senare, och det har jag aldrig ångrat.
Jag hoppade av karriären och
startade en drömverkstad för människor
som vill förverkliga sina drömmar, säger
Mikael och berättar att i den vevan väcktes
också idén att starta en tidning med positiva nyheter.

MEN ÄR DET INTE världsfrånvänt att bara skriva
om glada saker?
– Nej. Vi förnekar inte att brott och
hemska händelser måste belysas, men vi
vill vara en motvikt till dem. Alla negativa
nyheter som fyller media skadar samhället. Tänk på alla gamla som inte törs gå ut
för att de är rädda för att bli nerslagna. Men
det är ju inte sant att det är så farligt!
Tillit delas gratis ut av volontärer, främst
K FG UVÒTUVC UVÀFGTPC &GP ƂPPU QEMUÁ RÁ
internet.
– Vi som jobbar i det här nätverket ser
oss själva som vuxna barn. Vi är som vi är
och följer våra hjärtan. Om man gör det
blir man en god människa. Syftet med
nätverket Tillit och tidningen är att bli på
gott humör och sprida positiv energi. Vi vill
inspirera människor att lyssna på sina hjärtan och följa sin inre känsla.

Mikael Engström tror att världen skulle bli
bättre om människor följde sina drömmar.
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EN ENTUSIASTISK GRUPP PÅ 40-50 personer, som
alla har gemensamt att de vill leva i samklang med sin passion, drog igång projektet och för drygt ett år sedan såg tidningen
Tillit dagens ljus.
Tidningen drivs med privata medel och
lite annonsintäkter. För Mikaels del har

ekonomin förstås försämrats dramatiskt
sedan IT-tiden, men det är det värt, tycker
han.
Några medarbetare har haft det tufft,
som den före detta chefredaktören, som
har varit sjukskriven för utbrändhet. I och
med tidningen blev hon sedd och bekräfVCFQEJƂEMMTCHVCVVTGUCUKI
– Reaktionerna på tidningen är fantasVKUM(QNMJCTUXÁTVCVVVTQCVVFGVƂPPUIQFC
nyheter och är ofta lite misstänksamma
till en början, men när de får Tillit bara ler
de. Vi skriver mycket om människor som

MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

FAKTA MIKAEL ENGSTRÖM
ÅLDER: 40
BOR: Stockholm och Göteborg
FAMILJ: Dottern Lovis, 10
BAKGRUND: IT-chef
GÖR: lyfter fram positiva nyheter som chefredaktör för tidningen Tillit.

GODA NYHETER

Vår hälsa
allt bättre
HÄLSA Svenskars hälsa
blir allt bättre. Det visar en
lägesrapport från Socialstyrelsen. Det psykiska välbeﬁnnandet har ökat, övervikt
och fetma har stannat av,

andelen rökare fortsätter att
minska och alkoholkonsumtionen har inte tilltagit.

Mammor har det
bäst i Sverige
MAMMA Svenska mamma,
du bor i världens bästa land!

Tips för bakifrånläsare på nästa sida

Sverige toppar
listan över de
bästa länderna att leva
i som mamma.
Amerikanska
Rädda Barnen har släppt
sin årliga rapport ”Mothers
index”. Rapporten jämför

levnadsvillkoren för mammor i 140 länder. Några
kriterier man har tittat på är
exempelvis föräldraledighet
och barndödsfall. Bäst efter
Sverige är Island och Norge.
I Afrika har mammor det
sämst, med Niger som bottenplacering.

Änglamarken
värd pengarna
NATUREN 90 procent av alla
svenskar värdesätter klimat,
luft och skog i så hög grad
att de är mycket positiva till
att staten satsar skattepengar på miljö och naturvård.
ACCENT JUNI 2007

