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Din bil är alltid försäkrad,
men hur är det med dig
och din familj?
I Sverige är det lag på att varje bil som är i trafik ska
vara minst trafikförsäkrad. Men, när det gäller personförsäkringar måste du själv tar ansvar för framtiden
om något skulle hända.
Som medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan du teckna
försäkringar hos SalusAnsvar för dig och din familj.

Ring SalusAnsvar Kundcenter Liv & Hälsa!
De guidar dig gärna genom försäkringsdjungeln!
Telefon 0200-87 50 30. För mer information besök
www.salusansvar.se/iogtnto

I samarbete med SalusAnsvar
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REPORTAGE England har gått ifrån att vara ett av de nyktraste länderna

i Europa till ett av de mest spritdränkta. Men nu börjar problemen
att tas på allvar. Accent besökte landet och pratade med pubgäster, forskare,
ambulansförare, ungdomar och några av de få nykterister som ﬁnns kvar.

OPINION

Motstånd förvandlas
till rörelseengergi
4 LEDARE När man lyckas

samla engagemanget kring en
gemensam uppgift, utvecklas
en ”rörelseenergi” som kan
försätta berg.

Männen måste lämna
plats för kvinnorna

KULTUR

6 DEBATT Det är inte brist på
kompetenta kvinnor i IOGTNTO, problemet är att männen inte vill lämna plats för
dem, skriver Åsa Hagelstedt.

AKTUELLT

Politiker får ingen
alkoholutbildning
7 AKTUELLT Bara hälften av
landets residenskommuner
har utbildning om alkohol för
politiker. Det visar en enkät
som IOGT-NTO gjort.

Samband mellan
alkohol och cancer

Skriver om uppväxt med missbruk
32

KULTUR En kulen novemberkväll möts Hillevi Wahl, Åsa Linderborg och Anders
Nyqvist, tre författare som skrivit självbiograﬁska böcker om att växa upp med
alkoholiserade föräldrar. Det blir ett samtal om föräldraskap, skam och relationer.
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28 INTERVJU Piteå väcker

pojken i IOGT-NTOs nye generalsekreterare Stefan Bergh.
Här har han sina rötter, både
personliga och ideella. Möt
ett pedagogiskt energiknippe
som vill få IOGT-NTO att växa.

40 I RÖRELSE Skepsisen mot
IOGT-NTOs utvecklingsprojekt Rup09 omvandlades
snart till engagemang och
samarbetsvilja när distrikten insåg att de själva skulle
bestämma innehållet.

9 AKTUELLT Det står allt klaTCTGCVVFGVƂPPUGVVUCODCPF
mellan alkohol och många
typer av cancer. Det visar en
studie av Världscancerfonden.

KULTUR

Var ﬁnns polisen när
man behöver dem?
38 KRÖNIKA Det verkar som
om polisen vill klara upp
brott genom att avskriva dem
eller att hålla sig så långt
borta som möjligt från brottsplatsen, skriver Stefan Jarl.

I RÖRELSE

Forskar kring alkohol
och frihandel
46 FEM MINUTER IOGT-NTO-

ÒKommunerna synas

REPORTAGE

ÒRörelsen samarbetar

<e^cXe[Å]ieepb

accent


 



  

OMSLAGSBILD

ÒPedagogiskt energiknippe

kiXjkk`ccfepbkiXjk



FEM MINUTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
IOGT-NTO INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
NÄSTA NUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . 51
BAKIFRÅNLÄSARE . . . . . . . . . . . . 51
POSITIVA SLUTET. . . . . . . . . . . . . . . 52
GODA NYHETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52



HALLÅ DÄR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MISSA INTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
KRÖNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KORSORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
I RÖRELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
RÖRELSEN I MEDIA . . . . . . . . . . . 45

Foto: Moa Karlberg

 
     


ESSÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRESSGRANNAR . . . . . . . . . . . . . . . . 12
REPORTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GODA LIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
INTERVJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KULTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

 

LEDARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
REDAKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RESPONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DEBATT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AKTUELLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TRE FRÅGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

medlemmen Mahdi Farah
forskar vid Massey-universitetet i Auckland, Nya Zeeland,
på hur alkoholpolitiken
påverkas av frihandel.
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CHEFREDAKTÖR EVA ÅHLSTRÖM

Den som snabbt vill ändra inriktning på verksamheten i en folkrörelse stöter
nästan undantagslöst på motstånd. Men när man väl lyckas samla kraften och
engagemanget i rörelsen kring en gemensam uppgift, utvecklar den en ”rörelseenergi” som kan försätta berg.

Obetalbar rörelseenergi
AV EVA ÅHLSTRÖM

I

nQOH[UKMGPƂPPUGPXGFGTVCIGPVQNMPKPICXDGITGRRGVTÒTGNUGGPGTIKqFGP
HQTOCXGPGTIKGPMTQRRJCTRÁITWPF
CXUKPTÒTGNUGq,CIDTWMCTNÀIICVKNNGP
GIGPVQNMPKPIqFGPHQTOCXGPGTIKUQOGP
HQNMTÒTGNUGJCTRÁITWPFCXGPICIGOCPIGV
JQU UKPC OGFNGOOCTq 7PFGT UGPJÒUVGP
JCT XK UGVV GVV RCT GZGORGN RÁ JWT UVCTM
FGPGPGTIKPMCPDNKPÀTFGPMCPCNKUGTCUÁV
UCOOCJÁNN
&GV HÒTUVC ÀT 8KV ,WNMCORCPLGP UQO
NÁPIV KPPCP FGP ÀT UNWVHÒTF ÒXGTVTÀHHCT
CNNCHÒTXÀPVPKPICT&GVƂPPUOÁPICCPNGFPKPICT VKNN CVV FGP GPICIGTCT UÁ OÁPIC
DÁFG KPQO +1)6061TÒTGNUGP QEJ DNCPF
CNNOÀPJGVGP GP CPIGNÀIGP UCM UQO CNNC
MCP UVÀNNC WRR RÁ GP UCONCF UVTCVGIK HÒT
CNNCFGNCTCXTÒTGNUGPGPGNFULÀNVKNNRTQLGMVNGFCTG UQO TGUGT TWPV QEJ URTKFGT GPVWUKCUOQEJsKPVGOKPUVsVWUGPVCNUOGFNGOOCTRÁJWPFTCVCNUQTVGTUQOÀTDGTGFFCCVV
UCVUCVKFMTCHVQEJGIGVGPICIGOCPIHÒTCVV
ÒXGTV[ICCPFTCQOCVVCNNCDCTPJCTTÀVVVKNN
GPXKVLWNQEJUQOQEMUÁÀTDGTGFFCCVVQHHTCGPFGNCXUKPGIGPDGMXÀONKIJGVHÒTCVV
RNCPGTC QEJ IGPQOHÒTC CMVKXKVGVGT WPFGT
LWNNQXGV HÒT DCTP UQO HCT KNNC PÀT UMQNCP
HTKVKFUIÁTFGPQEJCPFTCFGNCTCXUCOJÀNNGV
JCTUVÀPIV
8KMCPXCTCÒXGTV[ICFGQOCVVFGVKPVG
ƂPPUPÁIQPMQOOGTUKGNN24MCORCPLJWT
OÁPICOKNLQPGTFGPÀPHÁTMQUVCUQOMCP
HTKIÒTCNKMCO[EMGVGPICIGOCPIUQOPÀT
KFGGNNCMTCHVGTUCONCUMTKPIGPCPIGNÀIGP
IGOGPUCOWRRIKHV POKPFTGUMWNNGFGP
MWPPCKPURKTGTCVKNNUÁOÁPICQNKMCNQMCNV
CPRCUUCFGUÀVVCVVNÒUCWRRIKHVGP
&GV CPFTC GZGORNGV ÀT KPNGFPKPIGP RÁ
+1)6061U TGIKQPCNC WVXGEMNKPIURTQLGMV
4725[HVGVÀTHCUVUVÀNNVCXHÒTDWPFUUV[-

TGNUGP qCVV ÒMC FGP NQMCNC QEJ TGIKQPCNC
PÀTXCTQPq/GPJWTFGVUMCUMGQEJJWT
UCOCTDGVGV UMC WVXGEMNCU ÒXGT FKUVTKMVUITÀPUGTPC DGUVÀOU K UCOTÁF OGF FKUVTKMVGP+PQXGODGTIGPQOHÒTFGUPKQTGIKQPCNCUGOKPCTKGTOGFFGNVCICTGHTÁPVXÁGNNGT
VTGFKUVTKMVRÁXCTLGUVÀNNGQEJFÀTHÒFFGU
FGPGPCKFÅPGHVGTFGPCPFTCVKNNMQPMTGV
IGPQOHÒTDCTVUCOCTDGVGUQOMCPWVXGEMNCXGTMUCOJGVGP
2ÁƃGTCJÁNNHCPPUVKNNGPDÒTLCPGPXKUU
UMGRUKUOQVXCFHÒTDWPFGVPWJCFGJKVVCV
RÁ QEJ FGV HCPPU FG UQO XCT ÒXGTV[ICFG
QOCVVHÒTDWPFUNGFPKPIGPTGFCPJCFGGP

¾Ledare i en folkrörelse
kan inte som ledarna i ett
privat företag styra en
verksamhet med order
och diktat. ½

UQO HCUVUVÀNNU XKF MQPITGUUGTPC CPRCUUCU
GHVGTNQMCNCHÒTJÁNNCPFGP
6KNNPÀUVCVTÀHHsKCRTKNOCLsKPDLWFU
RGTUQPGTHTÁPXCTLGFKUVTKMV&ÁJCTFGUQO
TGFCPVTÀHHCVUGPIÁPIOÒLNKIJGVCVVQEMUÁ
VC OGF UKI PÁITC CX CNNC FG P[C OGFNGOOCTPC s OGF CPFTC GTHCTGPJGVGT CPFTC
HÒTXÀPVPKPICTP[CKFÅGTQOXCFUQODGJÒXGTIÒTCUQEJP[GPGTIK

L

eFCTGKGPHQNMTÒTGNUGMCPKPVGUQO
NGFCTPCKGVVRTKXCVHÒTGVCIUV[TCGP
XGTMUCOJGVOGFQTFGTQEJFKMVCV
&G OÁUVG JC OGFNGOOCTPC OGF
UKICPPCTUJÀPFGTKPIGPVKPI+GPTÒTGNUG
UQOD[IIGTRÁKFGGNNMTCHVQEJKFGGNNVGPICIGOCPIƂPPUGPKPD[IIFVTÒIJGV/GPFÀT
ƂPPUQEMUÁPÀTFGPMTCHVGPQEJFGVGPICIGOCPIGVFTCTÁVUCOOCJÁNNGPHQTOKFCDGNTÒTGNUGGPGTIK1EJFGPMCPKPVGMÒRCU
HÒTRGPICTN

RNCP HÒT CVV UNÁ KJQR FKUVTKMVGP VKNN UVÒTTG
TGIKQPGT /GP PÀT UGOKPCTKGNGFCTPC XÀN
N[EMCVUUMKPITCOKUUVCPMCTPCQOGPFQNF
CIGPFC TÀEMVG VKFGP QEJ DNÀFFGTDNQEMGP
MPCRRV VKNN HÒT CNNC HÒTUNCI QO JWT FGV
NQMCNCQEJTGIKQPCNCCTDGVGVMCPWVXGEMNCU
KQNKMCFGNCTCXNCPFGV

E

fVGTÁV XCT FGNVCICTPC IGPQOIÁGPFG RQUKVKXC VKNN VTÀHHCTPC s QEJ
VKNN CVV HQTVUÀVVC FKUMWUUKQPGTPC
XKFGVVRCTVKNNHÀNNGPPÀUVCÁT/GUV
WRRUMCVVCFXCTOÒLNKIJGVGPCVVNKVGOGTRÁ
FLWRGV HÁ WVD[VC GTHCTGPJGVGT QO NQMCNC
RTQDNGO QEJ OÒLNKIJGVGT (NGTC ÁVGTMQO
QEMUÁVKNNJWTXKMVKIVFGVÀTCVVIGPQOHÒTCPFGV CX OÁN QEJ XGTMUCOJGVUKPTKMVPKPI

FÖR ÖVRIGT ANSER ACCENT ATT...

Jämställdhet ibland oönskad

Nyktrare syn feltolkas

JÄMSTÄLLDHET Det blir vanligare att unga
kvinnor dricker sig berusade, visar färska
siffror ur Folkhälsoenkäten från Statens folkhälsoinstitut. Skillnaden minskar mellan mäns
och kvinnors berusningsdrickande. Ett mindre
lyckat resultat av strävan efter jämställdhet.

MONOPOLET Nya Wermlandstidningen pläderar
i en ledare för ”en nyktrare syn på alkoholen”.
Det betyder i NWTs tolkning att avskaffa Systembolaget och låta svenskarna köpa alkohol i
matvarubutiker ”utan pekpinnar från storebror
staten”. Blir de nyktrare då?

4 ACCENT JUL/NYÅR 2007

Säkrast att åka fast
ALKOLÅS Vägverket kräver att inte bara rattfylleridömda ska få alkolås på bilen. De som
har alkoholproblem men inte åkt fast (ännu)
ska också kunna ingå i ett program. Reglerna
är vansinniga, tycker Vägverkets handläggare
– och Accent. Vad säger infrastrukturminister
Åsa Torstensson?
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DEBATT

R E DA K T I O N E N

”Björling talar med dubbel tunga”
Per-Åke Andersson, projektledare
för alkohol som utvecklingshinder
på NBV och en av Sveriges främsta
experter på alkohol och handelsfrågor, invänder mot handelsminister
Ewa Björlings svar i Accent 9/07
och menar att ministern ”slår blå
dunster i ögonen på folk”.

RESPONS
FRIHANDEL Utvecklingsländerna kan med förtroende
lägga sin folkhälsa i händerna
på industriländerna och deras
(även svensk) alkoholindustri.
Så får handelsminister Ewa
Björling det att låta i förra
numret av Accent. GATS-förhandlingarna är ofarliga signalerar hon.
För svensk del sitter vi tämligen skyddade. Men Sverige
har i WTO förbundit sig att
undanröja alla hinder för alkoholförsäljning förutom detaljistmonopolet gällande starköl,
vin och sprit (samt regler som
åldersgränser och tillstånd).
Den nuvarande begränsningen för alkoholreklam skulle
alltså kunna utmanas av något
lands regering. WTOs tvistepanel skulle sannolikt tvinga
Sverige att liberalisera alkoholreklamreglerna. Monopolet
kan däremot bestå.
Ewa Björling använder ordet
”harmonisera”. Harmoni är
något behagligt, något trevligt. Men självklart handlar
GATS-förhandlingarna om att

avreglera nationella marknader mest möjligt för den som
söker nya marknader. När
sedan ett land väl åtagit sig att
WPFCPTÒLCTGINGTKPICTƂPPU
ingen återvändo.
Handelsministern säger
också att möjligheterna
att lagstifta inte påverkas
av GATS. Det är att slå blå
dunster i ögonen på folk.
Förhandlingarna i GATS och
hela WTO är ett givande och
tagande. GATS handlar om
affärer, inte välgörenhet. I alla
förhandlingar avgör styrkepositionen. Resursmässigt är
industriländerna långt starMCTGÀPFGƃGUVCWVXGEMNKPIUländer. Generellt kan sägas
att många utvecklingsländer
idag saknar kunskap om alkoholens effekter på folkhälsan.
Om EUs alkohollobby vill in
på en marknad ser EUs GATSförhandlare till att ett utvecklingslands marknad läggs i
potten om det landet ska få
tillgång till EU som marknad
för dess produkter.
Utvecklingsländer kan dessvärre inte hoppas på Sveriges
stöd i fråga om alkoholen. Sveriges agerande senast i Genève
5-10 november vid möte i
Intergovernmental Working
Group for Public Health är
avslöjande och bekymrar
djupt. Den svenska regeringGPUTGRTGUGPVCPVGTƂEMDGVGEMningen ”hardliners”efter
mötet. Folkhälsa i utvecklings-

länder är uppenbarligen helt
ointressant för vår nuvarande
regering, ursäkta, handelsdepartement. Någon samstämmighet mellan biståndspolitikens och handelspolitikens
OÁNƂPPUJGNVGPMGNVKPVG
Birgitta Ericsson (s) ställde
nyligen en fråga till Ewa Björling om frihandel med alkohol
och tobak. I svaret onsdag 28
november säger Ewa Björling
att Sverige inte aktivt stöder
krav från andra EU-länder om
tillträde till utvecklingsländers distributionskanaler för
alkoholdrycker.
Nej, länder med starka
alkoholintressen klarar sig
gott utan Sveriges aktiva stöd,
men att tiga är också att ta
ställning – emot utvecklingsländers folkhälsointressen.
Särskilt som Ewa Björling i
svaret säger: ” Sverige har
emellertid inte motsatt sig att
andra medlemsstater söker
främja sina egna exportintressen genom att i GATS-förhandlingarna framföra önskemål
om åtaganden inom distributionssektorn.”
Ewa Björling talar med
dubbel tunga. Hon och hennes departement har allt kvar
att bevisa att man uppriktigt
stöder utvecklingsländerna
i fattigdomsbekämpningen.
Handeln med alkohol måste
ut ur GATS-förhandlingarna!
PER-ÅKE ANDERSSON
PROJEKTLEDARE FÖR ALKOHOL SOM
UTVECKLINGSHINDER, NBV

God Jul &
Gott Nytt År
önskar Accentredaktionen
alla läsare och annonsörer
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DEBATT

Det räcker inte med en stolt historia. Idag är IOGT-NTO ingen förebild
i fråga om jämställdhet, skriver Åsa Hagelstedt, tidigare kommunikationsansvarig på förbundskansliet. Det råder ingen brist på kompetenta
kvinnor, problemet är att männen inte vill lämna plats för dem.

Männen måste ge plats
AV ÅSA HAGELSTEDT, TIDIGARE KOMMUNIKATIONSANSVARIG PÅ IOGT-NTO S KANSLI

I

OGT-NTO är en gammal folkrövåras hade man ju kunnat tycka att
relse som var med och byggde
det var dags för en kvinna även på den
upp den svenska demokratin.
posten. Men i stället valdes en ny man,
Som medlemmar kan vi vara
och även på denna position fortsätter
stolta över historien. Men idag har
den manliga traditionen. Och i IOGTövriga samhället sprungit ifrån oss
NTOs ledningsgrupp är det nu återimed hästlängder och IOGT-NTO är
gen en majoritet av män sedan bland
långt ifrån att vara en förebild för
annat jag själv ersatts av en man.
övriga organisationer.
tt IOGT-NTO i somras valde
Under de över 125 år som organiden första kvinnan som kassationen funnits har den aldrig haft
sör är väldigt bra, och här
en kvinna som ordförande. Män har
visade valberedningen mod
efterträtt män. Idag, 2007, har majoi sitt förslag. Här har dock distrikten
riteten av de svenska riksdagsparNÁPIV MXCT s HQTVHCTCPFG XÀNLU ƃGT
tierna haft en kvinnlig partiledare
OÀPVKNNMCUUÒTGTQEJƃGTMXKPPQTVKNN
och organisationer som svenska
sekreterare. Men det är väl ingen som
Amnesty och Rädda Barnen har valt
tror att kvinnor generellt inte kan
kvinnor som ordförande. Även övri- Välj ﬂer kvinnor på ledande poster inom IOGT-NTO uppta ansvar för ekonomifrågor och att
ga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen, manar Åsa Hagelstedt. På bilden förbundsordföranden
UNF, Junis och NSF, har eller har haft Sven-Olov Carlsson tillsammans med avgående förbunds- män inte kan skriva?
direktören Torsten Friberg och tillträdande generalsekreEn organisation som inte bara vill
kvinnliga förbundsordföranden.
vara historiskt viktig utan även ha en
Men vad är då orsaken till att IOGT- teraren Stefan Bergh, vid årets kongress i Uppsala.
FOTO: PIERRE ANDERSSON
stark påverkan på dagens samhälle
NTO inte lyckats välja en kvinna som
måste vara bättre än så här. Jämställdordförande? Är det för att det inte
JGVÀTKPIGPOQFGƃWICUQOMCPXKHVCUDQTV
HWPPKVUGNNGTƂPPUVKNNTÀEMNKIVMQORGVGPVC
Däremot har vi uppendet handlar om ett systematiskt förtryck
kvinnor? Nej, självklart inte. Däremot har
av halva mänskligheten. Och det är inte
vi uppenbarligen inte tillräckligt kompe- barligen inte tillräckligt
värdigt en organisation som kallar sig
tenta män som är beredda att lämna plats
kompetenta män som är
demokratisk.
för kvinnor.
När beredningsutskottet inför kongresInför kongressen i somras fanns åtmins- beredda att lämna plats
sens beslut om handlingsplan för jämtone en kvinna som var beredd att kliva
ställdhet föreslog att mentorprogram för
in och bli ordförande. Säkert fanns det för kvinnor. ½
kvinnor skulle kompletteras med detƃGTC OGP LCI XGV CVV XKEG QTFHÒTCPFGP
Anna Carlstedt stod till förfogande. Här med motiveringen att det nu är hög tid samma för män visar det bara att man inte
hade alltså Sven-Olov Carlsson världens för en kvinnlig förbundsordförande. Men alls förstått problemet. IOGT-NTO behöver
chans att se till att IOGT-NTO nu lämnade JÀTƂEMXK[VVGTNKICTGGVVV[FNKIVGZGORGN inga insatser för att peppa män att ta mer
125 år av manliga ordföranden bakom sig. på att män ogärna lämnar ifrån sig makt plats.
Däremot borde man lägga energi på det
Efter att han själv suttit i tio år skulle det till kvinnor.
ju knappast ses som ett misslyckande att
På kansliet har man också långt kvar. verkliga problemet: att få män att stiga åt
avgå. Och särskilt inte om han gjort det När en ny generalsekretare anställdes i sidan till förmån för kvinnor! N

A

¾

8cbf_fc`Z\ekildXm;ifl^^\X÷i\e
MÅNADENS SNACKIS Unni Drougge blir misshandlad
och sexuellt utnyttjad av sin man och skriver en bok om
det. Mannen, Niclas Salomonsson, känner sig utsatt för
lögner och förtal, får Jan Guillou på sin sida och skandaldebatten är i full gång på landets kultursidor.
Alkoholen ﬁnns, som vanligt, med som en inte helt
oviktig faktor. Niclas Salomonsson ”våra vanliga fyllebråk” och om att paret ”drack i princip varje dag, bör-
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jade efter lunch och fortsatte sedan resten av dagen”.
Ibland faller även kulturdebattens strålkastarljus på
spriten, även om fortsättningen av debatten kom att
handla om vad som är sant eller osant och hurvida en
författare måste hålla sig till sanningen eller inte i sina
böcker.
Det går snabbt att lämna verklig heten. Den är inte
/RED
lika spännande.

I förra numret hade Accent en lång
intervju med Uni Drougge om hennes liv med sin förre detta sambo.
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Bara hälften landets residenskommuner har utbildning om
alkohol för politiker. Det visar
en enkät som IOGT-NTO gjort.
N KOMMUNENKÄT I 20 av landets residensMQOOWPGTƂPPUGVVCNMQJQNQEJFTQIRQNKVKUMVRTQITCOOGPDCTCGNXCUV[EMGPJCT
WVDKNFPKPIKCNMQJQNRQNKVKMHÒTRQNKVKMGTPC
2TQITCOGPDÒTLCTQEMUÁCVVDNKTÀVVFCOOKIC V[EMGT ,QJPP[ ,QJCPUUQP JCPFNÀIICTG
HÒT+1)6061UMQOOWPRTQLGMV
s(ÒTCVVFGUMCXCTCCMVWGNNCDÒTFGJC
TGXKFGTCVU RÁ VCNGV #NMQJQNMQPUWOVKQPGPJCTLWÒMCVO[EMGVRÁUGPCTGÁTQEJ
UCOVKFKIV JCT MWPUMCRUPKXÁP QO RTGXGPVKQPÒMCVUÀIGTJCP
*CP JCT ILQTV GP GPMÀV OGF  HTÁIQT
QOCNMQJQNRQNKVKMVKNNCNNCqNÀPUJWXWFUVÀFGTPCqWVQO5VQEMJQNOFÀTOCPUMCIÒTC
GPUGRCTCVWPFGTUÒMPKPI*WXWFKPVT[EMGV
ÀT CVV KPUVÀNNPKPIGP VKNN CNMQJQNRQNKVKUMC
MTCXQEJTGUVTKMVKQPGTUMKNLGTUKIO[EMGVÁV
HTÁPMQOOWPVKNNMQOOWP
&GVUQOÀTIGOGPUCOVÀTCVVCNNCMQOOWPGTPC JCT GP CNMQJQNRQNKE[ HÒT UKPC
CPUVÀNNFC QEJ GTDLWFGT MTÒICTG QEJ TGUVCWTCPICPUVÀNNFC WVDKNFPKPI K CPUXCTUHWNN
CNMQJQNUGTXGTKPI#NNCUXCTCTQEMUÁCVVFG
GTDLWFGTDCTPVKNNOKUUDTWMCTGITWRRXGTMUCOJGV OGP K ƃGTC MQOOWPGT ÀT FGV HÁ
GNNGTKPICDCTPUQOFGNVCIKVKPÁIQPUÁFCP
XGTMUCOJGV
0ÀTFGVIÀNNGTMTCXRÁCVVHÒTGPKPICTUQO
HÁTDKFTCIHTÁPMQOOWPGPUMCJCGPCNMQJQNQEJFTQIRQNKE[ÀTFGVDCTCUGZUV[EMGP
UQOJCTFGV PPWHÀTTGH[TCMQOOWPGT
JCT MTCX RÁ CNMQNÁU K MQOOWPGPU DKNCT
0ÁIQVƃGTULWUV[EMGPUVÀNNGTFÀTGOQVMTCX
RÁCNMQNÁUKDKNCTUQOWVHÒTVTCPURQTVGTÁV
MQOOWPGP

Östersund var bäst och Halmstad sämst i IOGT-NTOs kommunenkät om alkoholpolitik
FOTO: ÖSTERSUND TURISTBYRÅ/HALMSTADS KOMMUN

+ RTQLGMVGV UCOXGTMCT ƃGTC FGNCT CX
MQOOWPGP UQEKCNPÀOPFGP CTDGVCT OGF
CVV DGITÀPUC VKNNIÀPINKIJGVGP DCTP QEJ
WVDKNFPKPIUPÀOPFGP OGF HÒTÀNFTCWVDKNFPKPI QEJ MQOOWPNGFPKPIGP OGF CVV HÁ
KIÁPI DTQVVUHÒTGD[IICPFG TÁF WVG K MQOOWPFGNCTPC
s8KMÀPPGTCVVFGVOÁUVGXCTCGPJGNJGV
sHTÁPCNMQNÁUKMQOOWPGPUDKNCTVKNNHÒTÀNFTCXCPFTKPICTUÀIGT5VGHCP-QPTCFUUQP

HWPIGTCT DTC QEJ DGJÒXGT KPVG TGXKFGTCU
#NMQNÁUKMQOOWPGPUDKNCTÀTKPIGPRTKQTKVGTCFHTÁIC
s /GP XK MCP LQDDC OGT HÒTGD[IICPFG
VKNNÀIIGTJQP1EJXKUMCKPHQTOGTCHÒTGVCIGP K MQOOWPGP OGT QO OÒLNKIJGVGTPC
VKNNDGJCPFNKPIIGPQO#NVJGC
HELA RESULTATET AV ENKÄTEN MQOOGT CVV NÀIICU WV RÁ +1)6061U JGOUKFC -QOOWPRTQLGMVGVHQTVUÀVVGTUGFCPRÁGVVRCTQNKMC
URÁT
s&GNUUMCXKHQTVUÀVVCFKUMWUUKQPGPOGF
TGUKFGPUMQOOWPGTPC FGNU JQRRCU XK CVV
+1)6061FKUVTKMVQEJHÒTGPKPICTUMCIÒTC
NKMPCPFGGPMÀVGTVKNNCNNCMQOOWPGTKTGURGMVKXGNÀPHÒTMNCTCT,QJPP[,QJCPUUQP
s6KNNUKPJLÀNRJCTFGGPCNNFGNGUP[HQNFGT&ÀTƂPPUGPDTCEJGEMNKUVCHÒTCVVVC
VGORGPRÁCNMQJQNRQNKVKMGPKGPMQOOWP

HALMSTAD ÄR DEN KOMMUN UQO UXCTCV PGL RÁ
ƃGUV HTÁIQT &ÀT ƂPPU XCTMGP WVDKNFPKPI
CXRQNKVKMGTGNNGTMTCXRÁCNMQNÁUQEJDÁFG
MQOOWPGPU CNMQJQNRQNKVKUMC RTQITCO
QEJCNMQJQNRQNKE[PHÒTFGCPUVÀNNFCÀTHTÁP
DÒTLCPCXVCNGV
s8KJCTKPVGTGXKFGTCVRTQITCOOGVOGP
ÖSTERSUND ÄR DEN KOMMUN UQO UXCTCV LC RÁ FGVUMCXKIÒTCUÀIGT/KMCGNC9CNVGTUQP
ƃGUV HTÁIQT CNNC WVQO MTCXGV RÁ CNMQJQN UQEKCNPÀOPFGPUQTFHÒTCPFG O 
EVA ÅHLSTRÖM
QEJFTQIRQNKE[KHÒTGPKPICTPC
*QPÀTÀPFÁPÒLFOGFMQOOWPGPUCNMQeva.ahlstrom@iogt.se
– Kommunen driver tillsammans med JQNRQNKVKM#NMQJQNRQNKE[PHÒTFGCPUVÀNNFC
-QOOWPHÒTDWPFGV NCPFUVKPIGV QEJ RQNKUGP GVV NÀPUÒXGTITKRCPFG RTQLGMV /QDKNKIOGT-NTO VILL STÄRKA DET LOKALA ARBETET I KOMMUNERNA
UGTKPIOQVCNMQJQNQEJCPFTCFTQIGTHÒTMNCTCT5VGHCP-QPTCFUUQPUQEKCNPÀOPFGPU
KOMMUNPROJEKTET IOGT-NTOs kommunprojekt syftar till att undersöka och påverka kommuQTFHÒTCPFG X K²UVGTUWPF
nernas alkoholpolitik. Inom ramen för projektet genomförs politikerkonferenser, undersökningar
s5ÁFGVÀTMNCTVCVVFGVJÀTÀTGVVQOTÁFG
och utbildningar. Förbundet producerar också metodmaterial som kan användas av distrikt och
UQOGPICIGTCTQUU&GVÀTGPUVQTHQNMJÀNföreningar.
UQHTÁIC
JUL/NYÅR 2007 ACCENT
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Förebygg.nu är norra Europas
största och viktigaste konferenser för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.
N GÖTEBORG +OKVVGPCXPQXGODGTCTTCPIGTCFGU(ÒTGD[IIPWHÒTHLÀTFGIÁPIGPPW
OGF ÒXGT  FGNVCICTG QEJ OGF ÒXGT 
QNKMCUGOKPCTKGTCVVXÀNLCRÁ
(ÒTGD[IIPWJCTDNKXKVGPXKMVKIOÒVGURNCVU HÒT HÒTGD[IICTG *ÀT HÁPICU KFÅGT
WRRHÒTÀFNCUQEJÁVGTCPXÀPFU
s8KHÒTUÒMGTUMCRCGVVRTQITCOUQOVKNNVCNCTOÁPICQNKMCITWRRGTGVVCXFGXKMVKICUVGU[HVGPCOGFMQPHGTGPUGPÀTLWUVCVV
UMCRCGPOÒVGURNCVUUÀIGT5ÒTGP'TKMUUQP
QTFHÒTCPFGKCTDGVUITWRRGPHÒT(ÒTGD[II
PW&GVÀTQEMUÁXKMVKIVCVVOÀPPKUMQT
UQOCTDGVCTKFGPRTCMVKUMCXGTMUCOJGVGP
MQOOGT JKV KPVG DCTC EJGHGT RÁ OGNNCPPKXÁQEJWRRÁVUQOFGVQHVCÀT
5ÒTGP 'TKMUUQP CTDGVCT VKNN XCTFCIU RÁ
.ÀPUP[MVGTJGVUHÒTDWPFGV K 8ÀUVTC )ÒVCNCPF*CPXCTGPFGOUQOVQIKPKVKCVKXGV
VKNNFGPHÒTUVCMQPHGTGPUGP
s,CIUCVVRÁGPMQPHGTGPUK5VQEMJQNO
QEJ KPUÁI CVV XK DQTFG IÒTC UÁFCPC JÀT
UCMGTK)ÒVGDQTI0WJCTXKGPCTDGVUITWRR
OGF DNCPF CPFTC  NÀPUP[MVGTJGVUHÒTDWPFGV %#0 NÀPUUV[TGNUGP #NMQJQNMQOOKVVÅPQEJ)ÒVGDQTI5VCFUQOCTTCPIÒTGT
$ÁFGKRTQITCOOGVQEJRÁRNCVURÁULÀNXC
MQPHGTGPUGPUQOÀIGTTWORÁ(QNMGVU*WU
RÁ,ÀTPVQTIGVK)ÒVGDQTIOÀTMGTOCPCVV
(ÒTGD[IIPWJCTGPXKUUHQNMTÒTGNUGRTÀIGN
s8KJCTXÀNKPVGFGUP[IICUVGNQMCNGTPC
MCPUMGUÀIGT5ÒTGP'TKMUUQPQEJUMTCVVCT
/GP FGV DGV[FGT QEMUÁ CVV XK HÁPICT WRR
UCMGTQOKPVGƂPPUKO[PFKIJGVUXÀTNFGP
1EJHÒTFGNVCICTPCVTQTLCICVVFGVDNKTICPUMCIGO[VNKIVsKPIGPIPÀNNGTHÒTCVVXKKPVG
ÀT K GVV VLWUKIV MQPHGTGPUEGPVGT QEJ CNNC
JLÀNRUÁV

Anders Karlsson från IOGT-NTOs förebyggande verksamhet berättar om sitt arbete.
FOTO: PIERRE ANDERSSON

¾;\k_ii\eakk\YiX
dac`^_\kXkkm\ibc`^\e
gcfZbXiljj`e\elibXbXe%½
RAGNHILD EIKEMO, BARNMORSKA FRÅN MUNKEDAL

-CTNUUQP UQO CTDGVCT OGF HÒTGD[IICPFG
CTDGVG RÁ +1)6061U HÒTDWPFUMCPUNK 8K
ÀTJÀTDÁFGHÒTCVVNÀTCQUUCXCPFTCQEJHÒT
CVVXKUCWRRXÁTCGIPCOGVQFGTLCIV[EMGT
CVVFGVJCTXCTKVVTGXÀNFKIVDTCFCICT
1EMUÁ#PFGTU-CTNUUQPÁVGTMQOOGTCVV
(ÒTGD[IIPWÀTGPURÀPPCPFGOÒVGURNCVU
s*ÀTƂPPUHQNMHTÁPDÁFGUOÁQEJUVQTC
RTQLGMVQEJOCPHÁTUGGPJGNFGNURÀPPCPFGUCOCTDGVGP1EJOCPVTÀHHCTUÁOÁPIC
OÀPPKUMQTHTÁPQNKMCXGTMUCOJGVGTFGVÀT
XGTMNKIGPUVQTURTKFPKPIRÁFGNVCICTPC
(ÒT FGP UQO ÀT UWIGP RÁ CVV ULÀNX XCTC
OGF RÁ FGPPC HÒTGD[IICPFGVU ÁVGTXKPPKPIUUVCVKQP CTTCPIGTCU PÀUVC MQPHGTGPU
PQXGODGT

+1)6061JCTHWPPKVURÁRNCVURÁ(ÒTGD[IIPW UGFCP UVCTVGP + ÁT HCPPU OCP K
GPOQPVGTKGPVTÅJCNNGPHÒTCVVKPHQTOGTC
QOFGVHÒTGD[IICPFGCTDGVGQEJFGOGVQFGT+1)6061CPXÀPFGTUKICX&GUUWVQO
CTTCPIGTCFG OCP UGOKPCTKGT MTKPI OGVQFGTPC (ÒTÀNFTCT 6KNNUCOOCPU .GFCTG
6KNNUCOOCPU QEJ MTKPI GVV RTQLGMV QO
TKUMDTWMCXCNMQJQNKCTDGVUNKXGV
PIERRE ANDERSSON
s&GVXCTVTGXÀNDGUÒMVCUGOKPCTKGTOGF
EN AV DELTAGARNA PÅ (ÒTGD[IIPWÀT4CIPJKNF PÀTOCTGFGNVCICTGVQVCNVUÀIGT#PFGTU
pierre.andersson@iogt.se
'KMGOQ DCTPOQTUMC HTÁP WPIFQOUOQVVCIPKPIGPK/WPMGFCN
KONFERENS OM FÖREBYGGANDE ARBETE
s &GV JÀT ÀT GP LÀVVGDTC OÒLNKIJGV CVV
FÖREBYGG.NU Förebygg.nu arrangerades i Göteborg 13-15 november. I programmet fanns semiXGTMNKIGPRNQEMCTWUUKPGPWTMCMCPQEJIÁ
narier om allt från unga i riskzon och aktuell forskning till presentationer av både små och stora
RÁTKMVKIVKPVTGUUCPVCUGOKPCTKGT/GPFGV
DÀUVCÀTPÀUVCPCVVVTÀHHCCPFTCUQOCTDGförebyggande projekt. Bland de mer välkända deltagarna fanns bland andra Anitra Steen, Gabriel
tar med liknande saker men som man aldRomanus, Lo Kauppi och Jesper Odelberg.
TKIUMWNNGMQOOCKMQPVCMVOGFCPPCTU
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Alkohol kan orsaka till exempel bröstcancer visar ny stor studie från Världscancerfonden.
FOTO: PHOTOS.COM

BcXikjXdYXe[d\ccXe
ZXeZ\ifZ_Xcbf_fc
Det står allt klarare att det ﬁnns ett
samband mellan alkohol och många
typer av cancer. Detta visar en stor
studie från Världscancerfonden.
N FORSKNING &GVIKEMKPVGCVVWPFXKMCTWDTKMGTPCFGPFÀTFCIGPKDÒTLCPCXPQXGODGT 4ÒVV MÒVV ÒMCT TKUMGP HÒT ECPEGT
$WFUMCRGVMQOHTÁPGPUVQTWPFGTUÒMPKPI
IGPQOHÒTF CX 8ÀTNFUECPEGTHQPFGP QEJ
MCDNCFGUWVKUXGPUMCQEJKPVGTPCVKQPGNNC
OGFKGT + HQMWU HÒT JGNC TCRRQTVGTKPIGP
UVQFLWUVFGVTÒFCQEJFGVRTQEGUUCFGMÒVVGVJÀTHCPPUP[JGVGP1EJPQIÀTFGVXÀN
DTCCVVHQNMHÁTXGVCXCFOCPMCPIÒTCHÒT
CVVHÒTGD[IICECPEGT!
2TQDNGOGV ÀT DCTC CVV 8ÀTNFUECPEGTHQPFGPU TÁF JCPFNCT QO O[EMGV OGT ÀP UÁ
(ÒT CVV HÒTGD[IIC ECPEGT UMC OCP IÀTPC
WPFXKMC ÒXGTXKMV XCTC H[UKUMV CMVKX ÀVC
O[EMGVITÒPUCMGTQEJKPVGOKPUVWPFXKMC
CNMQJQN1EJLWUVPÀTFGVIÀNNGTCNMQJQNIÁT
HQTUMCTPCUÁNÁPIVUQOCVVUÀICCVVFGPUQO
XKNNHÒTGD[IICECPEGTJGNUVKPVGUMCFTKEMC
CNNU
RAPPORTEN, SOM ÖVERSATT TILL UXGPUMC JGVGT
WPIGHÀT/CVPÀTKPIH[UKUMCMVKXKVGVQEJ
HÒTGD[IICPFG CX ECPEGT GVV INQDCNV RGTURGMVKX ÀT FGP OGUV QOHCVVCPFG UVWFKG
UQO PÁIQPUKP ILQTVU RÁ QOTÁFGV *WPFTCVCNUHQTUMPKPIUUVWFKGTJCTIÁVVUKIGPQO
QEJGPRCPGNDGUVÁGPFGCXGVVCPVCNCXFG
NGFCFGECPEGTHQTUMCTPCKXÀTNFGPJCTGPCVU

QOGVVCPVCNUNWVUCVUGTQEJTGMQOOGPFCVKQPGT
#VVFGVHWPPKVUGVVUCODCPFOGNNCPCNMQJQN QEJ OWP QEJ UVTWRECPEGT JCT XCTKV
MÀPVICPUMCNÀPIG#VVCNMQJQNQEMUÁQTUCMCTGZGORGNXKUDTÒUVQEJVLQEMVCTOUECPEGTÀTFQEMGPTGNCVKXVP[MWPUMCR
s 5VWFKGTPC XKUCT GVV FKTGMV QTUCMUUCODCPFOGNNCPCNMQJQNQEJGPTCFECPEGTHQTOGT UÀIGT /KEJCGN /CTOQV RTQHGUUQT RÁ
7PKXGTUKV[%QNNGIGK.QPFQPQEJGPCXHQTUMCTPCDCMQOUVWFKGP1EJJÀTƂPPUKPIGP
VTÒUMGN s UCODCPFGP XGTMCT XCTC ICPUMC
NKPLÀTC
&GVVCDGV[FGTCVVCNMQJQNÒMCTTKUMGPHÒT
ECPEGTTGFCPKQEJOGFHÒTUVCFTKPMGP,W
OGT OCP FTKEMGT FGUVQ UVÒTTG DNKT TKUMGTPC
I SINA REKOMMENDATIONER SÄGER HQTUMCTPC CVV
DGXKUGPKUVWFKGPOQVKXGTCTGPTGMQOOGPFCVKQP CVV KPVG FTKEMC CNMQJQN CNNU OGP
OCPXÀNLGTÀPFÁCVVUÀVVCFGPTGMQOOGPFGTCFGFCINKICITÀPUGPXKFITCOCNMQJQNHÒTOÀPQEJITCOHÒTMXKPPQT 'P
DWTMUVCTMÒNKPPGJÁNNGTITCOCNMQJQN
GPƃCUMCNÀVVÒNKPPGJÁNNGTITCO 
s#PNGFPKPIGPÀTCVVCPFTCUVWFKGTXKUCT
CVV GP NKVGP MQPUWOVKQP CX CNMQJQN UCPPQNKMVOKPUMCTTKUMGPHÒTJLÀTVQEJMÀTNULWMFQOCT1OOCPFTKEMGTDÒTOCPKCNNC
HCNN KPVG FTKEMC OGT ÀP UÁ UÀIGT /KEJCGN
/CTOQV
PIERRE ANDERSSON

N HANDEL Svenskarna har aldrig handlat så lite alkohol via Internet sedan mätningarna började. Andelen svenskar som
beställer alkohol den vägen är nu nere i
0,3 procent.
I början av juni föll domen i EG-domstolen som gjorde det tillåtet att importera alkohol via Internet till Sverige.
Många befarade att importen skulle
öka kraftigt medan andra bedömare
inte trodde att effekten skulle bli så stor
eftersom svensk alkoholskatt fortfarande måste betalas.
SORAD, CENTRUM FÖR socialvetenskaplig
alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, mäter regelbundet
den svenska alkoholkonsumtionen,
både med hjälp av ofﬁciella försäljningssiffror och med intervjuundersökningar.
– Vi har än så länge bara siffror som
visar utvecklingen fram till och med
september i år, säger Mats Ramstedt,
alkoholforskare på Sorad. Vi kan se att
det ﬁnns en tendens till nedgång av
Internetimporten efter domen.

Endast 0,3 procent av svenskarna
handlar alkohol via internet. Det
är den lägsta siffran någonsin och
orsaken är de nya skattereglerna.

¾M
\e
Xm
\]k

UNDER 2006 SVARADE mellan 0,6 och
0,8 procent av svenskarna att de hade
beställt alkohol på Internet någon gång
det senaste året. Det andra kvartalet
2007 var motsvarande siffra 0,5 procent.
Det tredje kvartalet i år, det vill säga
månaderna efter domen, har andelen
sjunkit till 0,3 procent.
– Det är den lägsta siffra vi har sett
sedan vi började mäta detta, säger Mats
Ramstedt.
PIERRE ANDERSSON

pierre.andersson@iogt.se
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INDIEN Ett antal byar i nordöstra Indien har problem
med vilda elefanter som bryter sig in i förråd och dricker
sig berusade på risbrännvin. Rapporter förekommer
om redlösa elefanter som går bärsärkagång i byarna,
något som fört med sig att ett antal elefanter dödats när
byborna försökt försvara sig.
– Ännu ﬂer skulle ha dött om inte byborna jagat i väg

dem. Det är så sorgligt, sa Paris Hilton vid en presskonferens i Tokyo, enligt AP.
På Entertainment News webbplats skriver hon att
”Elefanter blir fulla hela tiden. Det börjar bli riktigt farligt. Vi måste hålla dem borta från alkohol”. Djurrättsaktivister världen över sägs nu hylla världskändisens
nyfunna engagemang.
/ PA

Nolltolerans mot
ungdomsfylla

Narkotika tar årligen
80 000 ryssars liv

ALKOHOLI Malmö har polisen
infört nolltolerans mot ungdomar som har alkohol med sig
ute på stan. Insatserna har fört
med sig att antalet inrapporterade brott mot alkohollagen
har fyrdubblats.
Nolltoleransen innebär att
ungdomar under 18 år som
påträffas berusade eller som
bär alkohol med sig rutinmässigt rapporteras. Föräldrarna
kontaktas och man försöker i
möjligaste mån ta reda på vem
det är som har langat.
– Jag tror att Malmös ungdomar börjar förstå att nolltolerans inte bara är ett ord, säger
polisinspektör Håkan Gustafsson till Sydsvenskan. Jag hoppas att detta på sikt minskar
drickandet vilket gör att misshandelsbrott och skadegörelse
också minskar.

NARKOTIKA Omkring 80 000
ryssar dör varje år av narkotika, varav 10 000 i överdoser.
För lite resurser satsas på
behandling av missbrukare,
kritiserar människorättsgruppen Human Right Watch.
Organisationen anser att
ordentligt stöd och behandling
för de som vill sluta missbruka
skulle rädda många liv, rapporterar AFP.
Efter Sovjets sammanbrott
1990 så ökade drogmissbruk
och smuggling. Relaterade
hälsoproblem som hiv-smitta
har kraftigt ökat. Samtidigt
glesnade sociala skyddsnäten
och arbetslöshet och klasskillnader växte.
President Putin ha uppmanat till förstärkt narkotikabekämpning. Nyligen gav han
order om att en inrätta ett nytt
organ, den statliga narkotikabekämpningskommittén. Det
ska ha en samordningsfunktion för både federala myndigheter och regionala och
lokala administrativa enheter
som motverkar spridning av
narkotiska och psykotropa
substanser, enligt hemsidan
Narkotiki.ru.

Vanligt med knark
bland gymbesökare
NARKOTIKA Nästan 10 procent
av männen som tränar på gym
i Stockholms län har under det
senaste året använt narkotika.
Detta enligt en undersökning
som Beroendecentrum Stockholm har gjort på uppdrag av
Mobilisering mot narkotika.
Andelen som använder narkotika är därmed dubbelt så hög
bland de som går på gym som
hos befolkningen i sin helhet.
Undersökningen visar också
att fyra procent av männen
någon gång använt anabola
steroider.
– Resultaten är chockerande
och visar på behoven av förebyggande insatser gymmen,
säger Björn Fries, nationell
narkotikapolitisk samordnare.
Det är mycket angeläget att få
svar på frågan varför gymbesö-
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JELJ><I?AvIKGIF9C<D
SNUS Snusare löper ökad risk att dö i hjärtinfarkt och stroke. Det
visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Avhandlingen visar att snus ökar risken för högt blodtryck, vilket är en känd
riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.
Användningen av snus har ökat markant de senaste decennierna.
Snuset står idag för hälften av all tobakskonsumtion i Sverige och
bland vuxna män är över 20 procent dagligsnusare.
En av studierna i avhandlingen visar att snusare har omkring 30
procent ökad risk att dö i hjärtinfarkt jämfört med dem som aldrig
snusat. Hos dem som snusar mycket, mer än 50 gram om dagen, är
riskökningen ännu större.
Studierna visar ingen ökad risk att drabbas av stroke bland snusare. Däremot är det större risk att sjukdomen får dödlig utgång för
den som snusar.
PIERRE ANDERSSON

DRUGNEWS

kare använder mer narkotika
än andra.
Den vanligaste narkotikan
bland gymbesökarna är hasch
och marijuana följt av amfetamin och kokain. Undersökningen bygger på enkätsvar
från 675 personer från 15
gym.

Mest sprit och knark
i countrymusiken
MUSIK Country är mer skadligt än rock. I alla fall om man
ska titta på vilka som sjunger

mest om alkohol och andra
droger. Det visar en amerikansk undersökning som har
gått igenom topplistelåtar
från 2005. I 37 procent av alla
countrylåtar sjöng de om alkohol och andra droger medan
bara 14 procent av rocklåtarna
sjöng om droger. Även om
country-gänget verkar bestå
av en alkoholromantisk skara
UÁƂPPUFGÀPXÀTTGFTQIÀNUkare. I rapmusiken samma
år fanns det drogreferenser i
77 procent av de undersökta
låtarna.

Norrmännen slår
rekord i alkohol
ALKOHOL Norrmännen är på
väg att slå rekord i alkoholkonsumtion. Alla grupper
dricker mer, särskilt medelålders kvinnor. Detta trots att
man har bland världens högsta alkoholskatter.
Uppgången i alkoholkonsumtion har pågått i Norge
sedan början av 1990-talet.
Och enligt Statistisk sentralbyrå fortsätter ökningen. För-

TIPS OCH SYNPUNKTER Pierre Andersson tel: 08-672 60 54 e-post: pierre.andersson@iogt.se
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ANDERS EKLUND, ledarskribent i Ljusnan.

sta nio månaderna i år ökade
försäljningen av brännvin
med 3,4 procent, vin med 4,4
procent och alkoläsk med 9,8
procent, jämfört med samma
period ifjol. Ölförsäljningen
var dock konstant, rapporterar
TT och NTB.
Bedömare förklarar ökningen med att ekonomin går bra
och norrmännen har råd att
köpa mer alkohol än tidigare.
Men dryckesvanorna har även
blivit allt mer som på kontinenten. Man dricker mer efter
jobbet om vardagarna, men
behåller även det gamla nordiska helgfylleriet.
De ändrade dryckesvanorna
märks särskilt bland kvinnor
mellan 40 och 60 år som dricker mer. Särskilt lådviner anges
som en förklaring.
– Vi ha fått en vinkran
hemma i lägenheten. Tröskeln
för att ta ett glas då och då blir
lägre, säger Öyvind Horverak
vid Statens institutt for rusmiddelforskning.
En diskussion liknande
den i Sverige pågår samtidigt
om skatternas betydelse för
att kunna bromsa alkoholkonsumtionen. Norges höga
alkoholskatter leder till att
gränshandeln är stor med sitt
östliga broderland. Mellan
september och oktober ökade
de 4,46 procent. Vin- och spritleverantörernas organisation
anser att de norska alkoholskatterna nu bör anpassas till
de svenska.
DRUGNEWS

Alla rattfulla
ska få alkolås
TRAFIK Den som ertappats
rattonykter måste delta i
alkolåsprogram för att kunna
få tillbaka körkortet. Det föreslår Vägverket mot bakgrund
av att en mycket liten grupp

att den som ännu inte ertappats med att köra onykter,
men som själv vill medverka,
ska kunna ingå i programmen. Idag nekas dessa ingå i
programmen eftersom lagen
kräver att ett rattfylleribrott
måste ha begåtts.
DRUGNEWS

Unga kvinnor
oftare fulla

Vägverket föreslår att alla som
kört rattonyktra måste delta i ett
alkolåsprogram för att få tillbaka
körkortet.
FOTO: KERSTIN ERICSSON

HÒTCTGUVÁTHÒTFGƃGUVCVTCƂMQnykterhetsbrotten. Men även
FGPUQOKPVGDTWVKVOQVVTCƂMreglerna ska kunna få alkolås.
Endast 3-4 personer per
tusen förare kör onyktra. StuFKGTXKUCTCVVFGƃGUVCCXFGUUC
förare har alkoholproblem,
det gäller även de som uppvisar mycket låga promilletal
när de stoppats i polisens alkoholkontroller.
– Kraftfulla åtgärder krävs
för att förhindra att dessa
personer fortsätter att köra
onyktra. Det är oacceptabelt
att 40 procent av alla omkomna personbilsförare är alkoholpåverkade och att cirka 125
personer om året dödas i alkoJQNTGNCVGTCFGVTCƂMQN[EMQT
Vägverket hoppas därför att
förslaget ska kunna ge regeringen stöd för att införa nya
regler, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en
kommentar.
Förutom huvudförslaget att
alkolås därför bör vara obligatorisk för den som dömts
för rattfylleri vill Vägverket

ALKOHOL Fler unga kvinnor
dricker sig fulla än tidigare,
medan tendensen är den motsatta bland män. Var tredje
kvinna och varannan man i
åldern 16-29 år uppger att de
druckit sig berusade mer än en
gång varje månad. Det framgår av årets folkhälsoenkät.
Den årliga enkäten baseras
på ett urval av 70.000 svenskar
i åldrarna 16 till 84 år.
Nära var fjärde av de unga
kvinnorna i åldersgruppen
uppger att de varit berusade
två till tre gånger i månaden
vilket är en ökning från 18
procent för tre år sedan.
Bland de unga männen har
siffrorna sjunkit något sedan
2004. I årets folkhälsoenkät
uppgav 32 procent i åldersgruppen 16-29 år att de varit
fulla två till tre gånger i månaden, jämfört med 36 procent
tidigare.
Berusningsdrickande har
särskilt viktig roll när det gäller våldsamma dödsfall såsom
drunkningar, fallolyckor,
självmord och mord. Cirka 700
dödsfall på grund av olyckor
varje år relateras till kraftig
berusning.
– Att minska berusningsdrickandet är en viktig folkhälsofråga, säger Gunnar
Ågren, generaldirektör på
Folkhälsoinstitutet, i en kommentar.

T R E F R ÅG O R

Kaisa Snidare,
samordnare för drogförebyggande arbete i Solna
kommun,

Ni har varit framgångsrika
i ert förebyggande arbete,
berätta om resultaten!
– Det är framförallt när det
gäller tillgängligheten till
alkohol bland unga som vi
ser resultat. Vi har arbetet
med långsiktigt med den
här frågan sedan 2001
och nu kan vi se att det är
svårare ör unga att köpa
alkohol både i affärer och
på restauranger. Det ser vi
både via våra inköpskontroller och de drogvaneundersökningar vi gör.
Hur har ni gjort för att
lyckas?
– Vi har en bra organisation
och världens bästa alkoholhandläggare. De lyckas
verkligen med den här
svåra balansgången mellan
kontroll och tillsyn och att
ge stöd och utbildning till
krögarna. När man frågar
krögarna är de väldigt
nöjda med den hjälp de får.
Dessutom besöker vi alla
butiker som säljer folköl
varje år, det är långt från
alla kommuner som gör
det.
Vad har du för tips till andra
kommuner som vill nå
samma resultat som Solna?
– Att se det här arbetet på
lång sikt. Man måste vara
enträgen och inte tro att
man kan köra ett eller två
race och det är klart. Man
måste köra på år efter år.
/PA
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Illegala droger är bland det lönsammaste som ﬁnns. Effektiv behandling
mot missbruk och därmed mot brottslighet kostar pengar. Vi måste räkna i
andetag istället för i vinster, menar Lars Åke Lundberg, författare och präst
med många decenniers erfarenheter av arbete bland de mest utsatta.

Räkna andetag, inte vinster
AV LARS ÅKE LUNDBERG, FÖRFATTARE OCH PRÄST

S

öndagen den 11 november kom
det många till Maria Magdalena
kyrka på Söder i Stockholm. Det
XCT VQNHVG ÁTGV K TCF UQO XK ƂTCFG
minnesgudstjänst för avlidna missbrukare.
Det började med att en man, som var på
det behandlingshem där jag arbetat sedan
1993, hört att ett par av hans kamrater dött
av ett mycket starkt heroin som kommit in.
Många hade dött under en vecka. Han ville
tända ljus för sina avlidna kamrater.
Vi gick till Maria Magdalen. Han tände
två ljus och satte sig bredvid mig. Vi satt
tysta. Så reste han sig, tände ett ljus till.
Kom tillbaka. Gick och tände ett ljus till.
Han upprepade detta fyra gånger. Nu
brann åtta ljus i ljusbäraren.
2Á M[TMQIÁTFGP GHVGTÁV UC LCI CVV ƃGT
kanske ville tända ljus för den eller dem
som dött i missbruket. Så föddes tanken på
minnesgudstjänsten.
*WTOÁPICUQOFÒTKOKUUDTWMGVƂPPU
det olika siffror på. Man brukar nämna
mellan 5 000 och 8 000. Det är ofta svårt
CVVJÀPHÒTCOÁPICVTCƂMQN[EMQTUNCIUOÁN
drunkningar, kvinnomisshandel med dödlig utgång med mera till just missbruket.
$CMQO FTQIJCPFGNP ƂPPU UVCTMC MTKOKnella ekonomiska intressen.
Jag har arbetat med missbrukare och
kriminella sedan 1993. Jag var fängelsepräst på anstalten Österåker 1993-2002,
då anstalten hade ett påverkansprogram
och var en drogfri anstalt. Resultaten var
goda. Kostnaderna för sådan anstaltsvård
är högre, men i längden är det viktigt att
satsa på den. Det är svårt att använda ordet
”lönsamt” känner jag, för det handlar ju
inte bara om pengar utan om de intagna,
deras barn och anhöriga.

En kriminell kostar samhället omkring
en miljon kronor per år, om man räknar in
allt – anstaltsvård, socialhjälp till familjer,
rättsväsende, skadestånd med mera.
Vad är missbruket? En sjuklig kärleksrelation till alkohol, narkotika eller kriminalitet. För många börjar missbruket med
UPCVVGTKPÁIQVUQOFGƃGUVCDCTPRTÒXCT
på. För en del blir upplevelsen starkare än
för andra. Snatteriet ger en spänningskick,
som dämpar ångest, dålig självkänsla och
andra problem. Man vill upprepa den där
sköna kicken. Först senare kommer rökningen in och därefter alkohol och andra
droger.

mig. För många går det mycket långt innan
de ”nått sin botten”, till exempel hamnat i
häkte eller på fängelse.
Det fanns ett klotter i en cell på Österåker där en intern ritat ett streck för varje
dag han suttit där. Jag räknade till femton
veckor. Under strecken hade han skrivit:
q&GV ƂPPU PÁoP UQO VTCUUNCT VKNN NKXGV HÒT
mig, och jag börjar tro att det är jag själv.”
Vägen till en sådan självinsikt kan vara
mycket lång, inte bara för missbrukare.
Man är beredd att skylla alla problem på
andra, på samhället och så vidare. Och
XKUUVƂPPUFGVRTQDNGOUQOCPFTCHCMVQTGT
skapar. Att se vår egen del kan vara svårt.

¾Vad är missbruket? En

D

eVƂPPUDCTCGPOÀPPKUMCKJGNC
världen som man kan ändra på:
sjuklig kärleksrelation till
Vem? Sig själv. Det låter inte
mycket, men med lite eftertanke
alkohol, narkotika eller
kan man räkna upp många som förändrat
kriminalitet. ½
mycket i världen och i sitt samhälle. Jesus,
Nelson Mandela, Elin Wägner, Martin
Var och en som varit förälskad en eller Luther King, Wangari Muta Maathai från
ƃGTCIÁPIGTXGVCVVOCPMCPDNKDGUCVVCX -GP[CMXKPPCPUQOƂEMHTGFURTKUHÒTCVV
den man älskar. Man tänker på honom hon lärde kvinnorna att plantera träd vileller henne hela tiden. Ringer, skriver brev, ket bidrog till demokrati och utveckling.
Du som läser det här kan säkert nämna
sms:ar, mailar, vill träffas.
Man äter på samma tallrik, brukar jag ƃGTCUQOFWXKNNUGRÁNKUVCPKPMNWUKXGFGO
tänka. En förälskad vet att det inte lönar som startade IOGT och NTO och de som
sig om någon säger att han eller hon inte startade Tolvstegsrörelsen.
Många har ändrat sig utifrån egna
är lämplig, att man försummar skolan, att
man ödelägger sitt äktenskap. Det enda svåra erfarenheter. Så startades KRIS och
viktiga i livet är föremålet för förälskel- Föreningen Tjuvgods. Någon har sagt, att
erfarenheten är en bra lärare som skickar
sen.
Missbruk är en kärleksrelation. Det för- svindyra räkningar. Oftast är det enskilda
klarar varför det inte är åtkomligt med för- människor som ändrar sig. Det är svårt för
nufts- eller moraliska argument. ”Rör inte stater, institutioner, kyrkor, samhällen att
min kompis!” Det vill säga kom inte och ta ändra sig. Man ber om ursäkt, men ändrar
min kompis, alkoholen eller drogen ifrån sig inte mycket. Där är det svårt att lära av

PRESSGRANNAR

FdfiXc`jb
Xcbf_fcgfc`k`b
SUNDSVALLS TIDNING ”Sälj, sälj,
sälj!” uppmanar Magnus Erixon i
en ledare. Uppmaningen är riktad
till regeringen som enligt ledaren
bör avveckla det statliga ägandet i
Vin&Sprit så snart som möjligt. ”För
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övrigt är jag hjärtligt trött på den
svenska omoralen där vi i vårt land
värnar om en restriktiv alkoholpolitik
med Systembolag och allt, samtidigt som i gör miljardvinster för att
kränga till exempel Absolut Vodka
utomlands – och det med metoder
som aldrig skulle accepteras på
hemmaplan.”

8cbf_fc]i`qfe
]iYXie\ejjblcc
KOMMUNALARBETAREN ”Starköl
på McDonalds, nej tack” skriver Liv
Beckström i en ledare i Kommunalarbetaren. Hon beskriver de senaste
årens utveckling – ökad alkoholkonsumtion, ökat ungdomsfylleri, ökade

rattfylleriolyckor, ﬂer barn som
växer upp i missbruksmiljöer. ”När
McDonalds vill sälja starköl i sin restaurang i Sky City på Arlanda har en
ny gräns beträtts. Den har ännu inte
överskridits, för Sigtuna kommun
har – tursamt nog – sagt nej, med
motiveringen att McDonalds vänder
sig till ungdomar.”

MISSBRUKETS KOSTNADER

VKICUVGQTUCMGP&GƃGUVCXÁNFUDTQVVRÁHTGdagskvällarna begås inom en radie av fem
meter från krogarna.
Hemlösheten är ett socialt problem, men
till omkring 80 procent är det ett missbruksproblem. Jag skulle önska att man i
LWNGVKFUNCRRCHƂUEJGTOGFDKNFGTCXJGOlösa, som ska göra oss givmilda och i stället visade att missbruksvården har dragits
ner. Alla som vill få vård får det inte. Men
vem vill skänka pengar till missbruksvård?
Det borde vara lika självklart som att ge till
cancervården!

V
Att minska lidandet och inte kostnaderna borde vara samhällets prioritet, tycker skribenten.
ILLUSTRATION: ANNA ÅGRAHN

erfarenheten. Kanske vi också ska nämna ”alla sitter vi i samma båt” och ”alla måste
folkrörelser, som ibland får en tendens vi dra åt svångremmen”. Sanningen är en
att fortsätta på samma sätt som i begyn- annan, att 1989 – 1994 ökade den rikaste
nelsen.
tiondelen sin disponibla inkomst med 17
Världshälsoorganisationen WHO har RTQEGPV QEJ FGP HCVVKICUVG VKQPFGNGP ƂEM
klassat missbruket som en sjukdom. Sjuk- sin inkomst sänkt med 27 procent. Till den
domsbegreppet är en hjälp för missbruka- senare gruppen hör än idag ensamstående
ren att erkänna sitt missbruk och därmed mammor. Då drog man också ned på frifå hjälp att lyfta av sin skuld, att få hopp tidsgårdar och liknande.
och att få rätt till behandling. De tidi&GVƂPPUQEMUÁDCTPUQOXÀZGTWRRKUXÁgare starka moraliska fördömandena och ra förhållanden, till exempel 200 000 barn
uteslutning har gjort att missbrukaren i hem med missbruksproblem. Jag frågade
dämpat anklagelserna både från sitt eget GPƃKEMCRÁDGJCPFNKPIUJGOOGVPÀTJQP
samvete och från omgivningen med hjälp började dricka: Hon sa ”När jag var elva år.
av det ”lösningsmedel” han eller hon är Och då sa jag till alkoholen: ´Var har du
van vid, drogen och alkoholen. Ett mycket varit hela mitt liv, äntligen lite lindring´”.
effektivt ”lösningsmedel”, som löser upp /ÁPICƃKEMQTJCTQEMUÁFÀORCVQEJGNNGT
allt: moral, samvete, relationer, rättstän- förträngt sin skam och ångest efter sexukande.
ella övergrepp med droger.
/GPXKUUVƂPPUFGVQTUCMGTKQOIKXPKPIJag saknar i nyhetsrapporteringen om
en som kan ha bidragit. Många kanske det oprovocerade våldet att man inte
minns tongångar från 1990-talet om att nämner droger och alkohol som den vik-

JkfiXbfjkeX[\i
]iXcbf_fc\e
DALARNAS TIDNINGAR ”Hur vi än
räknar så kostar alkoholen” är rubriken på en debattartikel i Dalarnas
Tidningar av europaparlamentarikern Carl Schlyter (mp), riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp),

IOGT-NTOs förbundsordförande
Sven-Olov Carlsson och Peter Moilanen, ansvarig för IOGT-NTOs alkohol- och narkotikapolitiska arbete.
De beskriver de ökande kostnaderna
för alkoholens skadeverkningar och
konstaterar att man ”måste våga
fatta beslut som håller nere konsumtionen, inte beslut som ökar den.”

i lever alla i fyra områden: socialt,
fysiskt, psykiskt och andligt. Andligt kan enklast uttryckas med att
vi lever i en ”anda”, en atmosfär,
god eller dålig. Om en av de fyra delarna
sänks, till exempel den sociala med skilsmässa eller arbetslöshet, så sänks också de
andra delarna. Alla delar hänger ihop. Men
ofta hjälper det inte att lyfta ett område.
Det som kan lyfta alla områden är det andliga, det vill säga att man får en annan anda
att leva i.
Det är i själva verket mycket enkelt:
Andlighet är ett begrepp för det som andas,
det som lever. Och då upptäcker vi att
många problem i själva verket är andliga,
till exempel miljöfrågorna, samarbetsproblem, utanförskapet, viljan att dela in
människor i onda och goda.
Andlighet är ett uttryck för kvaliteten på
vår förmåga att stå i kontakt med, relatera
till vårt eget inre, till andra människor, till
naturen och till en högre makt, till en gud.
Vad är då, eller vem är då Gud? Luther
säger: ”Det jag sätter min högsta tillit till är
min Gud”. Många som sätter sin högsta tilllit till en gud som i Bibeln kallas Mammon,
pengarna, andra till framgång, utseende
och så vidare. En missbrukare sätter sin
högsta tillit till alkoholen.
Sinnesrobönen som beds i Tolvstegsprogrammet vill jag överlämna som en gåva,
och man behöver inte tro på Gud för att ta
till sig den livsvisdom som ligger i orden:
Gud, ge mig sinnesro
Att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden.

>iXm`[Xj[i`ZbXe[\
fifXiYXiecbXi\
LÄNSTIDNINGEN i Östersund har
intervjuat barnläkaren Urban Tirén,
som är oroad över att allt ﬂer och allt
yngre kvinnor missbrukar alkohol.
Det ökar risken för att ﬂer barn ska
födas med missbildningar, stör-

ningar i centrala nervsystemet och
andra skador. ”Det ﬁnns inga säkra
gränser för vare sig mängd eller tid
för alkoholkonsumtion hos blivande
mammor”, säger Urban Tirén. ”Däremot ﬁnns många säkra studier på
sambandet mellan alkoholdrickande
mödrar och skador hos foster och
utvecklingsstörningar hos barn.
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England har gått ifrån att vara ett av de nyktraste
länderna i Europa till ett av de mest spritdränkta.
Alla dricker, några nykterister ﬁnns knappt kvar.
Men nu börjar problemen att tas på allvar.

percent
I England dricker [nästan] alla

accent
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Mukhtar Singh driver puben Glassy Junction som har en helindisk proﬁl. Här kan man äta indisk mat och dricka indiskt öl.

TEXT MARIA ZAITZEWSKY FOTO KEITH HAMMET, MARIA ZAITZEWSKY

D

et är lätt att tro att de etniska minoriteterna
i England dricker mindre än engelsmännen.
Många religioner tillåter ju inte alkohol. Så
är fallet exempelvis bland punjabi-indier
och sikher, som utgör en stor del av den asiatiska minoriteten i förorten Southall i västra
London. Här lever drygt 70 000 personer,
nästan samtliga med ursprung i Indien/Pakistan eller Somalia.
&GVXCTHÒTÒXTKIVJÀTUQOUVQTCFGNCTCXƂNOGPq5MTWXCFGPUQO
$GEMJCOqURGNCFGUKP
Gatulivet känns mer indiskt än engelskt, med butiker som
säljer färgsprakande saris, glittriga smycken och hindipop. Men
trots att sikher traditionellt inte får dricka alkohol, är det ändå en
stor andel som faktiskt gör det - och det ordentligt.
Vid ett besök på den populära Glassy Junction Pub – för övrigt
den enda i England där man kan betala med indiska rupier – hitVCTXKGVVIÀPIINCFCKPFKUMCMKNNCTKÁTUÁNFGTPUQOƂTCTOGF
KNNTÒFCqUPCMGDKVGUqKJÒICINCUGPJÀZDNCPFPKPIILQTFRÁUVCTMÒN
starkcider och svartvinbärslikör.
– Det heter så, därför att det känns som ett ormbett. Pang! Så är
man helt däckad, säger Arminder och skrattar.
Killarna berättar att de brukar gå ut ibland, men att det var
ett tag sedan sist. Och visst gillar de att festa och dricka. Här på
Glassy Junction är stämningen speciell, som vore de i hemlandet,
tycker de. Man serverar indisk öl och mat, ur högtalarna strömmar indisk musik och på en storbildsskärm rullar en klassisk
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KPFKUMƂNOOGFFÁNKIUMÀTRCQEJV[RKUMCFCPUPWOOGTOGFJÒHVsvängande fagra damer. Väggarna är prydda med tavlor i grälla
färger.
Arminder berättar plötsligt att han ska gifta sig nästa år - och
bjuder in mig till bröllopet.
s&ÁUMCFWHÁUGRÁHGUV8KJÁNNGTRÁKƃGTCFCICT2ÁDTÒNNQRGP
DTWMCTFGVXCTCXÀNFKIVO[EMGVCNMQJQNNÁFXKUOGFƃCUMQTOGF
whisky bärs in. Det är mest starksprit, det hör till, säger han och
får skränande medhåll av de andra.
Att dricka stora mängder starksprit vid festliga tillfällen tycks
vara en tradition man har med sig från hemlandet.
Men puben och alkoholen är männens värld, visar det sig.
– Det skulle kännas konstigt om en indisk tjej kom in här, de
skulle aldrig komma på tanken. Däremot händer det att engelska
tjejer kommer hit och dricker, och det har vi inget emot, säger
Balginder.
Killarna medger att drickandet inte är lika accepterat i deras
kultur, som i den engelska. Men det börjar luckras upp, menar
de. I dag är det knappast någon som smyger med att de tar ett
glas ibland.
FÖR AVTAR GILL, OCKSÅ han av punjabi-ursprung, var det just önskan
om att smälta in och sökandet efter en identitet som gjorde att
han började dricka som tonåring. I dag arbetar han inom frivilligorganisationen Each, som har sitt säte i västra London, och som
vänder sig till alkoholmissbrukare och högkonsumenter som vill
minska sitt drickande. Ursprungligen riktade sig Each enbart till
asiater, eftersom gruppen var eftersatt vad gäller missbruksvård.

Southall i västra London är en mycket invandrartät förort. Här bor
främst indier, pakistanier och östafrikaner.

På Glassy Junction det är exotiskt så det förslår.

¾;jbX[l]j\g]\jkM`_cc\ig

`]c\iX[X^Xi%GYiccfg\eYilbXi[\k
mXiXmc[`^kdpZb\kXcbf_fc#c[m`j
d\[]cXjbfid\[n_`jbpYij`e%;\k
id\jkjkXibjgi`k#[\k_ik`cc%½
Men numera är organisationen öppen för alla och man arbetar på
ett tiotal olika språk.
Man har speciella stödgrupper för asiatiska män, unga kvinnor
som utsätts för våld i hemmet, människor med psykiska -och/eller
alkoholproblem. Man bedriver familjeterapi och enskild terapi.
Den som vill, eller som blir rekommenderad av socialen eller
sjukvården, kan genomgå ett 9-veckors program, med gruppträffar varje dag. Här diskuterar man bland annat sin livshistoria, hur
man hanterar ilska och stress och hur man kommunicerar.
Metoden är holistisk och man arbetar också med akupunktur
QEJOCUUCIGCNNVHÒTCVVOÀPPKUMQTUMCHÁFGTGFUMCRUQODGJÒXU
för att leva ett nyktert liv.
Enligt Avtar Gill blir ungefär hälften av dem som genomgår
programmet nyktra.
Själv började han dricka som femtonåring.
– Jag kände mig förvirrad i min identitet. Var jag indier eller engGNUOCP!8CTJÒTFGLCIJGOOC!#NMQJQNGPƂEMOKICVVUNCRRPC

Glassy Junction är den enda puben i England där man kan betala med
indiska rupier.

och den gav mig en identitet som den
FÀTHGUVINCFCMKNNGP,CIDNGXqPÁIQPq
säger han.
NÄR HAN FYLLDE TRETTIO, för tio år sedan,
kom han till en vändpunkt. Hans
äldre bror hade då dött av sitt alkoholmissbruk och själv hade han förlorat
jobbet och fotfästet i tillvaron. Hela
tillvaron kretsade kring alkohol och
andra droger och han insåg att han
inte levde utan bara överlevde.
AVTAR GILL
– Jag var så trött på alltihop. Så jag
UÒMVG QEJ ƂEM TGJCDKNKVGTKPI WPFGT
sex månader. Det var det bästa jag någonsin gjort, säger han.
Därefter började han jobba för Each. Först på frivillig basis och
numera som avlönad.
På tio år har han inte druckit en droppe alkohol.
– Nu är det jag som har kontroll över mitt liv, inte alkoholen.
*CP DGMTÀHVCT DKNFGP CX KPƃ[VVCFG CUKCVGT UQO ICPUMC INCFC
i alkohol, även om det fortfarande är mer tabu än bland britter.
Och mönstret liknar det engelska – mycket sprit på kort tid.
Unga kvinnor börjar ta efter männen och här ökar konsumtionen, menar Gill.
Samtidigt är det ett faktum att asiater genetiskt tål alkohol
sämre än västerlänningar. Enligt Avtar Gill löper asiatiska män 50
procent högre risk att få leverskador jämfört med västerländska
män. N
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Siffror och fakta
Alkoholskatten i England är 70 kr för en ﬂaska starksprit (5,50
pund) plus moms 17,5 procent.
8 miljoner engelsmän har en alltför hög alkoholkonsumtion, 2-3
miljoner ligger i farozonen för alkoholism och cirka en miljon är
alkoholmissbrukare.
1956 låg snittkonsumtionen på 5 liter alkohol person/år. Femtio
år senare ligger den på cirka 12 liter.
98-99 procent av engelsmännen har druckit det senaste året
Engelsmännen lägger 15-20 pund (cirka 250-300 kronor) i veckan
på alkohol
2000-2005 ökade de alkoholrelaterade dödsfallen med 18 procent
”Binge drinking”, att supa sig redlös, står för en hög del av drickandet i England och Irland, jämfört med andra länder i Europa.
Bland engelska män ”binge-dricker” 38 procent minst en gång
per vecka. 9 procent dricker varje dag och 74 procent dricker en
gång per vecka. Motsvarade för Sverige är 8, 3 och 47 procent.
Män dricker mest öl, lager och starksprit, kvinnor mest vin.
Högst alkoholkonsumtion har nordvästra England.
Alkohol hör till den vara som snattas mest i England, före smink
och damkläder.

accent
REPORTAGE

Alkoholen är med överallt
Middlesex University ligger i vackra omgivningar, norr om London.

E

ric och Stephen är båda 20 år gamla. De pluggar
andra året på sin lärarutbildning på Middlesex
University, ett vackert beläget college norr om
London, omgivet av golfbanor och gröna fält.
Skolan inhyser ungdomar från alla samhällsklasser.
Så här mitt på dagen håller sig killarna vakna
med kaffe i mugg från skolans kafeteria. Men kvällstid är det starkare drycker som gäller.
– Jo, det blir faktiskt öl var och varannan kväll. Vi sitter mest
hemma och dricker, även om vi självklart går ut ibland. Men det
ANDREW MCNEILL,
är avgjort billigare att handla alkohol i snabbköpet och sedan sitta
JGOOCQEJFTKEMCUÁIÒTFGƃGUVC#VVFTKEMCÀTGPUQEKCNITGL
man har kul tillsammans, säger Eric och berättar att han drack
sin första alkoläsk när han var elva år. På senare år har det blivit
mest starksprit, som whisky och tequila. I synnerhet sedan han, Stephen och Eric pluggar till lärare. De gillar att festa och dricker
Stephen och tre tjejer hyrde ett hus tillsammans, strax utanför nästan varje dag.
universitetsområdet.
– Klart det blir mycket supande, framför allt på helgerna. Då
dricker man tills man stupar, det ingår liksom, säger Stephen och
ƃKPCTNKVG
s(CUVLCIJCTUXÁTVCVVDNKHWNN/ÁUVGFTKEMCGPQEJGPJCNXƃCUMC
sprit för att det ska hända något. Vad säger det om mina vanor,
haha? garvar Eric åt sin extrema alkoholkonsumtion och understryker överslätande att för dem är drickandet socialt, något man mer engelska killar på tredje plats efter Irland och Holland (Sverihar trevligt kring. Tjejerna dricker däremot enbart för att bli fulla. ge på femte). De senaste sju åren har killarna ökat sin konsumtion
De kan knappt gå upprätta efter en kväll i soffan.
med nästan 50 procent och tjejerna med drygt 80 procent. Bland
Varken Eric eller Stephen verkar tycka att det är särskilt FG TKMVKIV WPIC CNMQJQNFGDWVCPVGTPC  ÁT VQRRCT GPIGNUanmärkningsvärt, utan snarare något helt normalt.
OÀPPGPGWTQRCNKICPRTQEGPVCXCNNCGPIGNUMCÁTKPICTJCT
Förmodligen är de ganska bra representanter för brittiska ung- FTWEMKVCNMQJQN+5XGTKIGÀTUKHHTCPRTQEGPV#NNV[PITGFTKEMGT
domar, som dricker mest i hela Europa - med tyngdpunkt på just allt mer, är trenden.
JGNIUWRCPFGUÁMCNNCFqDKPIGFTKPMKPIq$NCPFÁTKPICTMQOI England är det häpnadsväckande nog tillåtet att dricka alkohol

¾BcXik[\kYc`idpZb\kjlgXe[\#]iXd$

]iXcckg_\c^\ieX%;[i`Zb\idXe
k`ccjdXejklgXi#[\k`e^ic`bjfd%½
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HTÁPHGOÁTUÁNFGTKPÀTXCTQCXXWZGP(TÁPÁTUÁNFGTHÁTOCP
dricka på pub eller restaurang i sällskap av en myndig person.

MEN NIK ROBERTS, ORDFÖRANDE i universitetets studentorganisation,
upplever inte att problem med fylla är särskilt stort på Middlesex
University – trots att man intill kafeterian har en bar som öppnar
vid lunch och som serverar både öl och starksprit Varför öppnar
den så tidigt?
– Det är en tradition, det har alltid varit så här. Men det är ju
KPIGPTWUJFÀTXKFNWPEJVKFFGƃGUVCFTKEMGTDCTCNÀUMGNNGTMCHHG
5LÀNXMNCTVƂPPUFGVUVWFGPVGTUQOFTKEMGTHÒTO[EMGVOGPRTQblemet är faktiskt inte så stort som många gör gällande och jag
tror att folk dricker mindre i dag är för tio år sedan.
Vi har här på skolan försökt att minska supandet
genom att undvika pubkvällar och fester där billig öl
och sprit är enda dragplåstret. Vi lyfter hellre fram
annat, som musiken eller ett speciellt tema, säger
Nik Roberts.
Men ett svep över skolkafeterian ger en annan bild.
ANDREW MCNEILL,
Lärarstudenterna Wahid och Margarita kommer
ursprungligen från Iran respektive Portugal och båda är chockade
över de engelska studenternas alkoholvanor.
– Jag har sett tjejer stå och ragla vid baren när den öppnar klockan tolv, säger Margarita och pekar i riktning mot den för tillfället
öde bardisken.
– Och i Portugal är engelsmännen ökända för sitt drickande. De
förstör allt i sin väg, de är helt fruktansvärda. Men det konstigaste
är att de är stolta över att de är fulla! Visst händer det att portugisiska ungdomar super, men det är något man verkligen skäms
ÒXGT'PIGNUOÀPPGPUMT[VGTQOFGV&GVÀTƂPVCVVKPVGOKPPCU
vad man gjorde kvällen innan.
Wahid, som har bott i Holland innan han kom till England,
berättar om horder av engelsmän som drog runt på gatorna och
skränade, stupfulla.
– De dricker tills de faller ner medvetslösa, det tycks tyvärr vara
en del av kulturen, konstaterar han.

CNNVKFUGVVWVUÁJÀT2ÁQEJ
talen drack engelska ungdomar obetydliga mängder alkohol och
många var helnyktra. Även den vuxna befolkningen var måttlig:
medelkonsumtionen låg på cirka tre liter alkohol per person år,
den lägsta någonsin. Efter andra världskriget ökade alkoholkonsumtionen för att numera spela i den högsta divisionen i EuroRCNKICP0ÀTCRTQEGPVCXDGHQNMPKPIGPJCTFTWEMKVCNMQJQN
det senaste året, vilket innebär en försvinnande liten andel nykterister. Motsvarande siffra för Sverige är 88 procent. I dag dricker
GPIGNUOÀPPGPEKTMCNKVGTRGTRGTUQPÁT²NUVÁTHÒTJÀNHVGPCX
all konsumtion, resten är vin, cider och starksprit. Och kurvan
bara stiger. Medan den i traditionella vinländer som Frankrike
och Italien går ner. Vad beror den här trenden på?
Andrew McNeill, på The Institute of Alcohol Studies (IAS), pekar
RÁƃGTCQTUCMGTGPOGTNKDGTCNCNMQJQNNCIUVKHVPKPINÀITGRTKUGT
ökad tillgänglighet och en bättre privatekonomi. Resandet är en
annan, som har gjort att britterna numera inte bara helgsuper
utan dessutom dricker under veckorna – precis som i sydeuropa.
På senare år är det främst kvinnor och unga som står för det
ökade drickandet – en skrämmande utveckling, anser McNeill.
Den dramatiska utvecklingen, som har pågått under en längre
RGTKQFƂEMGPQTFGPVNKIUMLWVUHTCOÁVPÀT.CDQWTHÒTTCÁTGVKPHÒTde en ny lag som möjliggör för pubar, restauranger och butiker att
hålla öppet dygnet runt.
– Den lokala pubkulturen är en del av den engelska traditionen,
QEJJCTHWPPKVUNÀPIG/GPRÁUGPCTGÁTJCTƃGTRWDCTKPTKMVCVUKI
på ungdomar och skapat en nattklubbskultur, vilket har bidragit
till mer fylla och alkoholrelaterade skador. Många unga reser till
UVÀFGT UQO &WDNKP GNNGT 2TCI HÒT CVV ƂTC UXGPUGZQT QEJ OÒJKRRQTQEJFGUWRGTUKIQHVCTGFNÒUCƃGTCFCICTKUVTÀEM+&WDNKPÀT
ekonomin sorgligt nog helt beroende av alkoholen, säger Andrew
MEN ALKOHOLKULTUREN HAR INTE
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Nik Roberts anser inte att alkoholproblemen är stora på Middlesex
University.

¾=ikal^fij\[Xekf^m`_Xe[fd

]pccfeg]i\[X^XifZ_ci[X^Xi%Eli
[\k[p^e\kilek#XccX[X^Xi%½

McNeill och berättar att regeringens bakvända sätt att försöka
komma tillrätta med problemen var lagen från november förra
året, som nu alltså möjliggör dygnetrunt-supande.
s&GPQHƂEKGNNCHÒTMNCTKPIGPXCTCVVFTKEMCPFGVUMWNNGURTKFCU
WVWPFGTƃGTVKOOCTXKNMGVUMWNNGDKFTCVKNNOKPFTGH[NNCQEJHÀTTGqVQRRCTqOGFUWRCPFGUÀIGT#PFTGY/E0GKNNQEJUMCMCTRÁ
huvudet.
Han skrattar torrt åt regeringens befängda idé om att få engelsOÀPPGPCVVDNKOGTqGWTQRGKUMCqKUKPCCNMQJQNXCPQT
– Man talade vackert om att skapa en kontinental kafékultur
med de längre öppettiderna. Men engelsmännen har en typisk
suparkultur, där man berusningsdricker stora mängder vid ett
och samma tillfälle. I själva verket handlade den nya lagen om
påtryckningar från alkoholindustrin och om ett politiskt rävspel,
som, med facit i hand, har visat sig öka problemen, snarare än
minska dem. Man kan enkelt säga att supandet är precis som innan, om inte värre – men det har senarelagts med ett par timmar.
Om detta har regeringen nu blivit varse och samma dag som
UCOVCNGVOGF#PFTGY/E0GKNNÀIGTTWOFGPPQXGODGTHÒTGslår premiärminister Gordon Brown höjda alkoholskatter och
minskade öppettider för försäljning av alkohol. Detta efter att 24
brittiska hälsoorganisationer bildat en allians för ett bättre alko-
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Efter lunch omvandlas skolkafeterian till en pub, där man kan beställa öl, vin och starksprit.

JQNRQNKVKMMCNNCFq#NEQJQN*GCNVJ#NNKCPEGq'PP[TCRRQTVHTÁP
6JG0WHƂGNF%QWPEKNQP$KQGVJKEURGMCTQEMUÁRÁƃGTCCNNXCTNKIC
MQPUGMXGPUGT CX WRRNWEMTCFG CNMQJQNNCICT RTKUMTKI QO DKNNKI
alkohol mellan nattöppna snabbköp, försäljning till minderåriga, ett ökat antal alkoholrelaterade olyckor och en fördubbling
CXCNMQJQNTGNCVGTCFGFÒFUHCNNRÁÁTHTÁPVKNN+FCI
JCTOKNLQPGTGPIGNUOÀPGPCNNVHÒTJÒICNMQJQNMQPUWOVKQP
miljoner ligger i farozonen för alkoholism och cirka en miljon
är alkoholmissbrukare. Kostnaden för alkoholskadorna i den
brittiska samhället uppgår till 20 miljarder pund per år, enligt
QHƂEKGNNCUKHHTQT
FÖR AMBULANSPERSONALEN I VÄSTRA London omvandlas de svindlande
siffrorna varje dag till kött och blod.
8KDGƂPPGTQUURÁGPCXCODWNCPUUVCVKQPGTPCKFGPJÀTJÁTV
belastade delen av staden. Natasha Wills, Geoff Buddin och Ken
Randall rycker uppgivet på axlarna när alkoholen förs på tal. De
är luttrade och har sett mycket. Mest uppseendeväckande är att
folk numera är berusade under dygnets alla timmar, varje dag.
Och sedan den nya öppettids-lagen trädde i kraft har ambulansRGTUQPCNGPUGVVGPNKVGPOGPUKIPKƂMCPVÒMPKPICXCNMQJQNTGlaterade larm, drygt tusen på ett år. Flest larm kommer mellan
MNQEMCPQEJRÁOQTIQPGP
– För tjugo år sedan tog vi hand om fyllon på fredagar och
lördagar. Nu är det dygnet runt, alla dagar och en mycket hög
andel av larmen är alkoholrelaterade, säger Geoff och låter förstå
att han inte tycker att det är okej. Han, i likhet med de andra,
menar att personer med alkoholrelaterade skador tar resurser
och pengar från dem som är sjuka på riktigt. Geoff förtydligar:

– Ofta är skadorna lindriga, som
GPMNCTGHCNNUMCFQTQEJKFGƃGUVC
fall handlar det bara om att sova
ruset av sig. Ändå ringer folk till
oss och vi är förstås skyldiga att
ta alla larm. Vi kör den berusade
till ett sjukhus där han eller hon
WAHID OCH MARGARITA
blir omplåstrad och får nyktra till.
2QNKUGPXKNNKPVGVCKFGVVCWVCPUM[HƃCTÒXGTRTQDNGOGPRÁQUU
Det är bedrövligt.
s&GVƂPPUPÁITCUÁMCNNCFGqDQQUGDWUGUq H[NNGDWUUCT K.QPdon som åker runt och plockar upp berusade människor. Det
U[UVGOGVDQTFGD[IICUWVOGTKPƃKMCT0CVCUJC
Hon berättar att alkoholen skär genom alla samhällsklasser
och åldrar. Hon kan inte peka ut någon särskild grupp som värre
än andra. Hon har sett barn, ungdomar, jobbare, advokater, lärare och läkare, kvinnor som män, bete sig som svin på offentlig
plats – och nästan alla nekar till att ha druckit mer än högst ett
par öl. Hon bedömer att 80 procent av de som omhändertas har
ett jobb. Det handlar alltså om vanligt folk, inte fyllbultar.
Invandrare dricker lika duktigt som engelsmännen, menar
hon, även om alkoholen är tabubelagd inom vissa grupper.
– Jag har haft larm från Southall, där majoriteten är indier, om
misshandel i hemmet och har klivit in och känt stanken av sprit.
Men när jag har frågat om den skadade har druckit får jag nekanFGUXCT'HVGTUQOOCPQHƂEKGNNVKPVGHÁTFTKEMCUÁXÀITCTOCPCVV
erkänna. Men alla vet att asiaterna dricker väldigt mycket starksprit. Liksom polackerna, som är en relativt ny grupp i England.
Många som kommer hit blir deprimerade när livet inte blir som
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Unga dricker farligt
15 procent av unga 15-24 år är alkoholberoende
32 procent av ﬂickor 16-19 år har en farlig alkoholkonsumtion
62 procent av alla pojkar 20-24 år har en farlig alkoholkonsumtion
England har högst andel alkoholförgiftningar i Europa bland
unga
De senaste sju åren har 11-13-åriga pojkar ökat sin konsumtion
med 43 procent. Siffran för ﬂickor är 82 procent.
62 procent av alla 17-åringar har druckit den senaste veckan
10 procent av alla 11-åringa pojkar har druckit alkohol
75 procent av alla tonåringar köper sin alkohol själva - från
pubar, barer och butiker.
62 procent av alla tonåringar under 18 år ser positivt på alkohol.
De ﬂesta unga dricker öl och lager, följt av vin, alkoläsk och
starksprit.
Drygt hälften av alla ungdomar dricker främst i hemmet
I Skottland har alkoholkonsumtionen bland 13-åringar ökat med
100 procent på 12 år
Varje dag tas 13 barn in på sjukhus till följd av alkohol
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Ambulanspersonalen Natasha, Geoff och Ken är upprörda över den nya lagen, som möjliggör dygnetrunt-drickande.

›

de hoppats på och dränker sina problem i alkohol. Andra känner
sig rika när de får jobb och lägger sin lön på festande.
Natasha och hennes kolleger är indignerade över den engelska
alkoholpolitiken. De vill se strängare lagar och specialenheter
som är inriktade på fylla och alkoholskador. De anser inte att
ambulanspersonalen ska behöva ägna merparten av sin arbetstid
åt att ta hand om fylla.
– Det faktum att alkoholister får 40 pund extra i månaden av
socialen för att köpa alkohol, är helt galet. De får alltså betalt av
samhället för att dricka! konstaterar Natasha upprört.
Hon känner en uppgivenhet över situationen, som bara tycks
bli värre. Hon kan inte se något positivt med längre öppettider
på pubar och barer, utan lever varje dag med de negativa konsekvenserna av lagen.
ANDREW MCNEILL, PÅ IAS, OKUUVTÒUVCTFQEMKPVG&GVÀTqDCTCq
pubar, utskänkningsställen och snabbköp i hela England som
har valt att ansöka om dygnetrunt-öppet - även om väldigt många
ƃGTJCTCPUÒMVQOHÒTNÀPIFCÒRRGVVKFGT
Han tror att den nya lagen och alla problem som den har fört
med sig, trots allt kan få vissa positiva följder. Som att frågan nu
XGTMNKIGPJCTDNKXKVJGVDNCPFDTKVVGTPCQEJCVVƃGTNQMCNCCMVÒTGT
börjar samarbeta för att råda bot på problemen.
&ÀTWVÒXGTƂPPUOÁPICKFGGNNCQEJPÁITCUVCVNKIVUVÒFFCQTICnisationer som arbetar aktivt med alkoholfrågor. En av dem
ÀT #NEQJQN %QPEGTP UQO NQDDCT HÒT UÀPMVC CNMQJQNUMCVVGT GVV
ÁVGTMCNNCPFGCXÒRRGVVKFUNCIGPHTÁPHÒTTCÁTGVƃGTMCORCPLGT
om riskdrickande, förbud mot alkoholreklam på tv före klockan
nio på kvällen, förbud mot färgglada etiketter på alkoläsk, mer
information till skolungdomar och mer pengar till rehabilitering
av människor med alkoholmissbruk. Åtgärder som också stöds

fullhjärtat av Alcohol Health Alliance, en läkarorganisation som
forskar kring alkoholrelaterade sjukdomar. Här konstaterar man
i en färsk rapport att tretton barn per dag läggs in på sjukhus på
grund av alkohol och att skrumplever har ökat med dramatiska
95 procent på sju år.
(TCPM 5QQFGGP KPHQTOCVKQPUCPUXCTKI RÁ #NEQJQN %QPEGTP
tror dock inte att alkoholskatterna kommer att sänkas, trots att
frågan debatteras livligt just nu.
– Englands ekonomi är beroende av alkoholindustrin. Dessutom är folk obenägna att betala mer för alkohol, som ju redan
KFCIKPVGÀTUÀTUMKNVDKNNKIK'PINCPF5ÁÀXGPQOGPRTQEGPVKIÒMPKPICXRTKUGVUMWNNGKPPGDÀTCCVVRTQEGPVHÀTTGFÒTCX
alkoholrelaterade orsaker, så tror jag tyvärr att få är beredda att
betala. N

IOGT KOM TILL ENGLAND FRÅN USA
IOGT Godtemplarna (Order of Good Templars) startade 1851 i USA
och det var från USA som engelsmannen Joseph Malins 1868 ﬂyttade tillbaka till sitt forna hemland, för att starta Godtemplarna där.
Den första föreningen kom igång den 8 september 1868 i Birmingham. Den hette Columbia nr1 och ﬁnns fortfarande kvar.
Godtemplarordern spreds över England och snart fanns det
hundratals föreningar med tusentals medlemmar.
I dag är det bara några få kvar. En del verksamhet ﬁnns det dock.
IOGT England/Wales arbetar med utbildning om alkohol och andra
droger. Man stödjer föreningar som arbetar med alkoholister och
deras familjer samt skapar möjligheter till möten mellan nyktra
personer
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Fylla okej för gravida
Rubriken i Daily Sun den 14 november ﬁck många att reagera.
Tidigare har National Institute of Health and Clinical Excellence
gått ut med att det är okej för gravida att dricka ett glas vin
ibland och den nya studien säger alltså att det inte ﬁnns några
belägg för att fem eller ﬂer drinkar vid ett och samma tillfälle
skulle vara skadligt för fostret. Detta tillbakavisas av den engelska hälsovårdsmyndigheten, som menar att gravida ska undvika
alkohol. Så här sa Professor Andrew Shennan, läkare på en
spädbarnsavdelning;
– Det sunda förnuftet säger ju att alkohol och graviditet inte
hör ihop. Gravida ska inte dricka sig berusade.
Men vad säger de gravida själva?
– Jag dricker nästan aldrig ändå. Så varför skulle jag dricka nu
när jag är gravid? undrar Sandra, som shoppar babykläder på
Mothercare på Oxford Street.
Andrea,(på bilden) som väntar sitt första barn i april, är av
samma åsikt.
– Det sunda förnuftet säger att man inte bör dricka när man
väntar barn. Jag tycker att det är jättekonstigt att gå ut med en
sådan här studie. Det ﬁnns säkert mammor som nu tycker att
de kan ta några glas med gott samvete. Men faktum är att ingen
egentligen vet hur alkohol påverkar fostret. Därför är det självklart bäst för barnet att helt avstå.
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Puben är en del av livet
Geoff tillbringar mycket tid på den lokala puben The New Inn. Här träffar han vänner och inmundigar sin dagliga öl.

D

et är förmiddagslugnt på puben The New Inn
i Ealing Broadway, en förort i västra London.
Några medelålders män sitter utomhus, på
baksidan, eftersom man sedan juli förra året
inte längre får röka inomhus.
De huttrar lite i den kyliga höstluften,
men pubägaren har ordnat med infravärme
under ett skyddande tak, soffa och fåtöljer, så det är trots allt inte
så pjåkigt.
)GQHH-GTCPQEJ4CƂMJCTTGFCPJWPPKVFTKEMCGVVRCTNCIGT
var, Geoff är inne på sin tredje. Medan han kedjeröker berättar
han att han kommer hit i stort sett varje dag. Och rätt ofta går
han och frugan ut på kvällen också och tar sig några glas. Men
aldrig på de hippa ställena uppe vid Ealing Broadway, utan alltid
här i kvarteret.
– Jag har levt merparten av mitt liv i Ealing och jag är uppvuxen
med en lokal pubkultur. För mig är den lokala anknytningen väldigt viktig, att man går till sin kvarterspub, det har jag gjort sedan
jag var fjorton. Här träffar jag mina vänner. Vi snackar fotboll,
cricket och politik. Det är gemytligt, lite som att sitta i sitt eget
vardagsrum, säger han glatt och får medhåll av hustrun Linda,
som dimper ner i soffan med ett glas vitt vin.
Paret jobbar uppenbarligen inte, av oklar anledning, trots att
bägge är runt femtio. Senare får jag veta att Geoff en gång i tiden
var universitetslektor och undervisade i logik.
När regeringsförslaget om den höjda alkoholskatten kommer
på tal, skakar Keran sakta på huvudet.
– Jag tror inte att höjd alkoholskatt kommer att minska problemen. Tvärtom tror jag att den svarta marknaden kommer att öka.
Dessutom betalar vi redan väldigt mycket skatt i England. Den

här ölen för tre pund är beskattad med 2,50, säger han och tar en
klunk av den bärnstensbruna drycken.
8CTMGP)GQHH-GTCPGNNGT4CƂMCPUGTCVVFGVÀTRWDMWNVWTGP
som är boven i dramat när det gäller de accelererande alkoholproblemen. Pubdrickandet är trots allt ganska harmlöst. Hit
kommer folk som vill äta gott, snacka lite, ta en öl och umgås
under otvungna former. Ägaren är skyldig att se till att folk inte
blir berusade eftersom hon hålls ansvarig om något händer. Dessutom är det mest vuxna som går på puben. Ungdomar, som är de
som super värst, går inte till sin lokala pub, utan handlar alkohol
i snabbköpet och dricker sig fulla hemma eller ute i parken, påpeMCT4CƂM&GVIÒTCVVFGXWZPCKPVGNÀPITGJCTPÁIQPMQPVTQNN
över sina barn.
– Tidigare var det billigare att dricka på puben än att handla
i butik. Då samlades alla, unga och gamla, här. Nu är det billigare att köpa i butik och dricka hemma. Ett stort problem är att
snabbköpen tävlar om vem som säljer billigast sprit. I dag kan
man handla öl som kostar 22 pence burken, vilket är billigare
ÀPCVVMÒRCXCVVGP1EJFGVƂPPUMPCRRCUVPÁITCÁNFGTUMQPVTQNNGT DWVKMUÀICTPC NÁVGT ÁTKPICT JCPFNC CNMQNÀUM &G DQTFG VC
ett större ansvar, säger Geoff och tänder ännu en cigg. Han tvinnar sina tunna ben om varandra och hinkar i sig det sista av den
tredje ölen.
FAKTA PEKAR PÅ ATT Geoff har rätt. Undersökningar visar att nära tre
HLÀTFGFGNCTCXCNNCÁTKPICTMÒRGTUKPCNMQJQNULÀNXCVTQVUCVV
NCIGPHÒTDLWFGTHÒTUÀNLPKPICXCNMQJQNVKNNDCTPWPFGTÁT
Rökarna tar en kort paus och går in för att värma sig och för
CVVUOÁRTCVCNKVGOGFÀICTGP%CTQNKPG%QOKUMG[UQOHÒTDGTGFGT
lunchrushen.
JUL/NYÅR 2007 ACCENT

25

›

Sara Granlund och Sara Lind, båda 19 år, tycker det är mindre smussel med alkoholen i England.
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›

The New Inn är en traditionell engelsk pub, där man gärna ser
familjer som gäster, lägger krut på vällagad mat och eftersträvar
en blandad publik.
+TNÀPFUMC%CTQNKPGUQOJCTLQDDCVKRWDUXÀPIGPKÒXGTVLWIQ
ÁTDGTÀVVCTCVVFGVPWOGTCÀTOÁPICRWDCTUQOUCVUCTRÁƃÁFKIC
FTKPMNKUVQTUGPCÒRRGVVKFGTQEJGPVWHHqMNWDDqMÀPUNC
Men där vill inte hon hamna.
– Jag har valt att inte ansöka om långa öppettider, det vore helt
enkelt inte lönsamt. Jag skulle behöva anställa personal för att
hålla öppet på tider när jag ändå inte får några gäster. Jag har
öppet till midnatt fredag-lördag, övriga dagar till halvtolv. Det
räcker bra. Jag vill hellre se jobbare och familjer här, än fulla
ungdomar, säger hon och berättar att framför allt söndagarna
är stora familjedagar, då många kommer för att äta lunch och
titta på sport på storbildsteven. The New Inn, till skillnad från en
FGNCPFTCRWDCTVKNNÁVGTDCTP%CTQNKPGXKNNCVVRWDGPUMCXCTCGP
trevlig samlingspunkt för alla i grannskapet, inte ett tillhåll för
suputer. Hon är mycket kritisk till den nya öppettids-lagen, som
JQPOGPCTÀTGVVUNCIKNWHVGP4GIGTKPIGPUqWTUÀMVqCVVUMCRC
en kontinental kafékultur med ett levande nattliv, ger hon inte
mycket för.
– Pubar som väljer långa öppettider måste anställa extrapersonal och vakter för att undvika problem. Det innebär höga kostnader, säger hon och tillägger med ett snett leende att lagen ju
QEMUÁIGTMNKTTKUVCVUMCUUCPDNCPFCPPCVKHQTOCXƃGTDÒVGTQEJ
licensavgifter.
– Regeringen tjänar på detta och det är väl det som är syftet,
konstaterar hon lakoniskt.
Trots en matig meny, med alltifrån traditionell pubmat som
njurpaj till nymodigheter som ciabatta med mozzarella, står alkoJQNGPHÒTRTQEGPVCX%CTQNKPGUKPVÀMVGT'PUVCMCIÁPIGTJÀPFGT
det att folk blir för fulla.
s/GPFGVJCPVGTCTOCP,CIMÀPPGTFGƃGUVCUQOMQOOGTJKV
och de bruka respektera ett nej, säger hon och dyker ner bakom
bardisken.
ATT PUBKVÄLLAR SKILJER SIG rejält från pubdagar blir vi varse när vi
kvällen efter hamnar på den svensk-engelska puben Harcourt
Arms, som ligger mittemot svenska kyrkan i centrala London.
Stämningen är hög och det är trångt runt baren. Vi är här för att
träffa några svenskar som bor i London, för att höra hur de ser på
engelsmännens drickande ur sitt svenska perspektiv.
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Svenske illustratören Alan Adler har bott i London sedan 1971.

ÁTKIGKNNWUVTCVÒTGP#NCP#FNGTJCTDQVVK.QPFQPUGFCP
FÁJCPDÒTLCFGRÁMQPUVUMQNCsÀXGPQOJCPÁMGTqJGOqGVVRCT
gånger per år. Han konstaterar att svenska och brittiska alkoholvanor inte skiljer sig särskilt mycket åt – numera.
s /GP PÀT LCI ƃ[VVCFG JKV UÁ XCT UMKNNPCFGP UVQT &Á JCFG XK
O[EMGVTGINGTK5XGTKIG'ZGORGNXKUƂEMOCPKPVGMÒRCVXÁÒNÁV
gången i barer. Så jag upplevde England som väldigt fritt. Men
fortfarande ser jag att svenskar har mer ceremonier kring drickandet, det är väldigt laddat och är ofta huvudsaken på en fest.
Så är det inte i England. Här är visserligen alkoholen alltid närvarande, men den är mer kopplad till ett socialt umgänge. Folk
har en mer avslappnad och okomplicerad inställning, även om
jag misstänker att alkoholskadorna är större här, säger Alan och
tillägger att drickandet också är klassbundet på ett annat sätt än
i Sverige.
– Arbetarklassen och överklassen har nog de vildaste festerna.
(CUVOCPFTKEMGTQNKMCUCMGT²XGTMNCUUGPFTKEMGTEQEMVCKNUQEJ
arbetarklassen gin&tonic, medan medelklassen dricker vin, öl
och cider.
VÄSTERÅSTJEJERNA SARA GRANLUND OCH 5CTC.KPFDÁFCÁTJCTGVV
annat synsätt än Alan. Kanske främst för att de bara har bott i
London i två månader. De tycker på det stora hela att engelska
ungdomar beter sig mer städat än svenska när de dricker.
– Här dricker man oftare, typ varje dag. Det är mer socialt, man
tar ett glas till maten, det är inte mer med det. Hemma förfestas
det mycket och folk blir fullare och otrevligare, säger Sarorna,
som bägge har noterat en annan skillnad.
– Svenska ungdomar smusslar mer med spriten. Här är man
mer öppen med att man dricker, det är socialt accepterat på ett
annat sätt. Det är inte så privat som hemma. N
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TIPS OCH SYNPUNKTER Maria Zaitzewsky tel: 08-672 60 56 e-post: maria.zaitzewsky@iogt.se

EXkli\e_acg\im`[Y\XiY\ke`e^Xmc`mjbi`j
NATUR Naturupplevelser har en stödjande effekt på
rehabiliteringen efter en djup kris. Och det verkar vara
naturupplevelsen i sig, inte fysisk aktivitet som promenader, som påverkar mest. Det visar en avhandling
från SLU i Alnarp. Forskaren Johan Ottosson studerade
en grupp äldre med stort vårdbehov och fann att de
som ﬁck vistas i en trädgård återhämtade sig fortare

än de som bara var inomhus. Detta kunde uppmätas i
olika koncentrationstester. De som vistats utomhus ﬁck
också lägre puls och blodtryck.
– Naturen kan förmedla en speciell grundtrygghet
och upplevelse av mening. Det är lättare att komma
över en livskris om man vistas mycket utomhus, konstaMARIA ZAITZEWSKY
terar Johan Ottosson.

Tidsbesparingar
viktigare än miljön
RESANDE Varför använder så
många bilen, trots att den är
en miljöbov? Enligt en forskare vid Karlstads universitet är
den främsta orsaken tidsbesparing. Många familjer har ofta
komplicerade dagsprogram,
där arbetsresan med stopp
vid skolor och daghem ingår.
Bilpendlare prioriterar tid och
ƃGZKDNCVTCPURQTVNÒUPKPICTQEJ
är beredda att betala för det.
Samtidigt är bilpendlarna bara
delvis medvetna om reskostnaderna, till skillnad från kollektivpendlarna, som är mycket
medvetna om reskostnaderna.

Äldre får bättre
minne av ﬁsk
KOST Att man blir
MNQMCXƂUMJCT
alla hört – åtminstone som barn.
Men nu är det
bevisat att kognitiva förmågor
som minnet, rumsuppfattning
och uppmärksamhet hos äldre
HÒTDÀVVTCUQOFGÀVGTƂUM,W
OGTƂUMFGUVQDÀVVTGGHHGMV
visar en norsk studie som
gjorts på 2000 norska kvinnor
och män i 70-årsåldern. Allra
DÀUVGHHGMVJCTHÀTUMƂUMQEJ
ƂUMNGXGTQNLC

Mobiltelefoner
stör sömnen
MOBILT Stäng av mobilen innan
du somnar, så sover du bättre.
Enligt en studie från Karolinska Institutet kan radiofrekventa fält (RF) som kommer
från mobiler störa sömnen och
ge huvudvärk. För dem som
GZRQPGTCFGUHÒTUVTÁNPKPIGP
tog det längre tid att gå ner i
djupsömn och den förkortades
dessutom med nio minuter.

BOKTIPS

=Xic`^kdXk]ljb
Om man väljer att läsa den här
boken blir matshoppandet blir
aldrig mer som förr.
Den hemlige kocken
Mats-Eric Nilsson
Ordfront

FOTO: PHOTOS.COM/SAMTLIGA BILDER

@EJKvCCE@E>JKPI?vCJ8E
HÄLSA En stark känsla av sammanhang och vår inställning till livet
i stort tycks skydda oss mot skadliga effekter av hög fysisk belastning på jobbet och minskar risken för exempelvis värk i muskler och
leder. Samtidigt har inkomst och arbetsmiljöfaktorer en betydelse
för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom och försämrad psykisk hälsa.
En studie om ojämlikhet i hälsa från Karolinska Institutet visar att
bland annat låg inkomst ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, i synnerhet för män, medan arbetsmiljöfaktorer har större betydelse för
kvinnors risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också
att risken för stroke är högre för kvinnor och män i yrken med lågt
beslutsutrymme. Risken för hjärnblödning var högst för kvinnor med
få möjligheter att ta egna beslut i jobbet.
MARIA ZAITZEWSKY

Mammor har mindre
chans att bli chefer

Ökad dödlighet hos
barn till rökare

ARBETE Män och kvinnor utan
barn har ungefär samma
chanser att bli chefer, men när
män blir pappor ökar deras
möjligheter till en chefsposition medan mammornas är
oförändrade. För papporna ses
föräldraskapet som ett plus,
men inte för mammorna.
Andelen kvinnor som är chefer i Sverige har på 30 år ökat
från 15 till 20 procent. Antalet
chefer bland sysselsatta män
har legat konstant kring 30
procent.

RÖKNING Fimpa för barnens
UMWNN,ÀOHÒTVOGFDCTPVKNN
rökfria mammor fördubblas
risken för barn till rökande
mammor att dö tidigt; i livmodern, som nyfödda eller
under det första levnadsåret.
Det visar statistik från socialstyrelsen. Dödligheten ökade
dubbelt så mycket hos de barn
vars mammor rökte minst tio
cigarretter om dagen. Men
även hos mammor som rökte
mindre eller snusade ökade
dödligheten hos barnen.

MAT Mats-Eric Nilsson går
systematiskt igenom våra livsmedel och det är sannerligen
ingen uppmuntrande läsning.
Att korven är fullmatad med
vatten och förtjockningsmedel
och annat skräp är kanske
ingen nyhet – men nog trodde
jag att skinkan i delikatessdisken var riktig skinka. Men nej,
den innehåller bland annat
kemiska smakförstärkare, för
att ge illusionen av rökt smak.
Listan kan göras lång. Den
färskpressade och ”nyttiga”
juicen är i själv verket lagrad
i upp till ett år. Och eftersom
den är så gammal och alla vitaminer och smaker försvunnit
så lägger man förstås till arom
och vitaminer på artiﬁciell
väg. För att inte tala om alla
”hälsosamma” lättprodukter,
där man tar bort fettet, men i
stället lägger till förtjockningsmedel. Konsumenten betalar
mer, samtidigt som tillsatserna gör produkten billigare
för tillverkaren. Lurendrejeri så
det förslår!
Heta tips enligt den hemlige
kocken, är att undvika i synnerhet E621, glutamat, som
kan framkalla cancer. Undvik
överhuvudtaget alla E-kombinationer – de är rena giftet!
En generell regel är: ju färre
ingredienser, desto renare och
naturligare produkt.
MARIA ZAITZEWSKY
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STEFAN BERGH

Piteå väcker pojken i
IOGT-NTOs nye generalsekreterare Stefan Bergh.
Det var här han växte
upp. Mötet med en fotboll
på Kvarnvallens idrottsplats, där han lirade som
barn, får honom att le lika
mycket som mötet med
eldsjälarna i IOGT-NTOs
Norrbottendistrikt.

9\i^_

Pedagogiskt energiknippe
AV MARIA ZAITZEWSKY FOTO KRISTER BERG

fter bara några steg på norrbottnisk mark blir Stefan
Bergh entusiastisk. Vi har just landat på Kallax.
– Det här är hemma för mig. Det går inte att komma
ifrån. Norrbotten är speciellt. Och i synnerhet Piteå,
myser Stefan på sin distinkta norrländska dialekt och
stegar raskt ut i det bleka dagsljuset.
Vi har tidigare diskuterat norrlänningars rykte som
fåordiga, något som Stefan avfärdar som en myt. Tvärtom, menar han, är Pitebor både lokalpatriotiska och vänliga och hälsar alltid när de känner igen varandra.
Men nu är vi i Luleå och först på agendan väntar ett möte med
Norrbottendistriktet. Stefan är pigg och taggad, trots att han klev
upp klockan fem i morse. Något han för övrigt gör så gott som
varje morgon. Vi ska snart återkomma till varför.
Han berättar att han ser fram emot dagens möte, precis som
alla möten med de distrikt som han har bestämt sig för att träffa
på plats, under sin första tid som generalsekreterare.
– Jag vill gärna åka ut och träffa distriktsfolket personligen, det
ser jag som en viktigt del i mitt arbete just nu. Distrikten behöver
ses över och stärkas i sin roll, förklarar Stefan.
Mötet börjar med en kort intervju med en lokaltidning om
projektet Vit jul. Stefan svarar proffsigt på alla frågor. När reportern gått blir stämningen både mer avslappnad och fokuserad.
Generalsekreterarens besök är emotsett och distriktet har många
tankar som man vill ventilera. Stefan lyssnar uppmärksamt och
kommer med synpunkter. Samverkan mellan IOGT-NTO, UNF
och Junis kommer upp som en viktig fråga, liksom behovet av
en kompetenshöjning hos distrikten, så att man blir bättre på
att samverka sinsemellan. Någon funderar kring det faktum att
IOGT-NTO är dåligt på att synas ute på gator och torg. Finns det

<

något sätt att hitta billiga lösningar på mobila utställningsmontrar och liknande?
Samtalet pendlar mellan högt och lågt, mellan detaljer och mer
övergripande frågor om struktur och samarbete. Efteråt känner
sig Stefan nöjd och han hoppas att distriktet - förutom det positiva med att mötas öga mot öga - har fått en tydligare bild av hur
hans målsättning de närmaste åren ser ut. Att öka den lokala och
regionala närvaron och se till att de 23 distrikten stärks och får
mer anställd personal, som kan driva bra och vettig verksamhet
för alla medlemmar, både aktiva och mindre aktiva. Om fem år
hoppas han att målsättningen ska ha blivit verklighet, liksom en
ökad kännedom om nykterhetsrörelsen bland allmänheten.
– Vi måste bli bättre på opinionsbildande arbete och synliggöra
vår verksamhet. Alla nyckelpolitiker bör veta vad vi sysslar med.
Dessutom måste vi jobba på att behålla de medlemmar vi har och
erbjuda dem bra verksamhet. Och så vore det önskvärt med ytterligare inkomstkällor, utöver lotterierna, sammanfattar Stefan.
OPINIONSBILDNING ÄR BARA EN av hans många kompetenser. När han
ƂEMCPUVÀNNPKPIRÁ4KMUKFTQVVUHÒTDWPFGVU[UUNCFGJCPDNCPF
annat med idrottspolitisk verksamhet och opinionsarbete. En av
de saker han yrkesmässigt är mest stolt över, är att han såg till att
synliggöra idrottsrörelsens samhällsvärde, vilket satte prägel på
4KMUKFTQVVUHÒTDWPFGVUHQTVUCVVCCTDGVG
– Idrottens värde är ju mycket större än bara verksamheten.
Jag tror att det är oerhört värdefullt för ungdomar att få ta del
av gemenskapen och sammanhållningen i ett lag. Och unga som
sportar löper nog mindre risk att hamna i missbruk. Man har ett
vettigt intresse som upptar ens lediga tid.
Idrottsrörelsen är hittills den folkrörelse som Stefan har ägnat
ƃGUVÁTCXUKVVNKXÁV&GNURÁKFGGNNDCUKUUQOQTFHÒTCPFGHÒTQNKMC
skolidrottsföreningar, och senare som anställd i åtta år.
›
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Stefan Bergh ser fram emot att utveckla IOGT-NTO och göra den till en organisation som syns och hörs ännu mer.

›

– Efter så många år började jag känna att det blev för mycket
idrott. Jag jobbade med det, var ideellt engagerad och coachade
FGUUWVQOOKPUQPUHQVDQNNUNCI5ÁPÀTLCIƂEMOÒLNKIJGVCVVDÒTLC
arbeta som biträdande generalsekreterare på Cancerfonden tog
jag chansen. Jag behövde en förändring, säger Stefan, som dock
hoppade av tjänsten efter bara nio månader, till förmån för jobbet
på IOGT-NTO. Varför?
s,CIJCFGXKC4KMUKFTQVVUHÒTDWPFGVJCHVMQPVCMVGTOGF+1)6
NTO och uppfattade rörelsen som proffsig och duktig. Jag såg ett
starkt engagemang för alkoholfrågan och jag kände att det var
något jag gärna ville arbeta med. Men det var inget enkelt val. Jag
hade kommit väl in i jobbet på Cancerfonden och älskade människorna jag jobbade med där. Men jag ångrar inte mitt beslut
en sekund. Jag trivs jättebra och ser fram emot att vara med och
utveckla IOGT-NTO, säger Stefan med ett leende. Att han kommer ”utifrån” ser han som en fördel. Blandade grupper blir mer
dynamiska, anser han.
Nykterhetsrörelsens styrkor tycker han är hängivenheten,
passionen och patoset, den rika historien bakåt i tiden och alla
erfarna människor.
– Och det går ju inte att bortse ifrån att IOGT-NTOs frågor är
högaktuella just nu, hälsa och livsstil är på tapeten. Så vi når ut
ganska lätt med vårt budskap.
Medlem blev Stefan först i samband med anställningen - och
nej, han var inte nykter innan.
– Däremot har jag alltid varit måttlig. Kanske ett glas vin till
maten ibland. Så för mig var det ingen stor grej att avstå. Men jag
har fått ganska starka reaktioner från vänner och bekanta. Det är
en lite oväntad erfarenhet, säger Stefan och funderar samtidigt
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på om hans pappas höga alkoholkonsumtion kan ha bidragit till
hans egen ovilja att överkonsumera.
– Pappa drack för mycket, helt klart. Det var en starkt bidragande orsak till att min föräldrar skildes när jag var sex år, konstaterar han.
Efter föräldrarnas skilsmässa levde han med sin mamma och
en äldre halvsyster i en lägenhet i centrala Piteå. Hans pappa dog
för tio år sedan, men mamma har han på nära håll i Uppsala,
FKVJQPƃ[VVCFGPÀT5VGHCPDÒTLCFGRNWIICVKNNNÀTCTGXKF7RRUCNC
WPKXGTUKVGV
STEFAN BESKRIVER SIG SJÄLV som en person som vågar ta språnget ut i
det okända. Men med sitt långa engagemang i den ideella sektorn
och folkrörelsearbete, både på professionell och ideell basis, var
språnget från Cancerfonden till IOGT-NTO trots allt kanske inte
så gigantiskt.
– Jag ”kan” sektorn, vet spelreglerna och förstår strukturen.
Annars skulle det har varit svårt att komma in så snabbt i arbetet
här. Jag delar de mänskliga värderingarna och trivs med människor som verkligen brinner för något, som har idéer och mål. FråIQTPCÀTCPIGNÀIPCQEJLCIWRRNGXGTCVVFGVƂPPUO[EMGVJLÀTVC
och engagemang inom ideella organisationer. Det är därför jag
har valt att fortsätta inom den här sektorn.
Är han en ledartyp?
Stefan tystnar en stund, funderar.
– Jo, det är jag nog. Att leda en verksamhet och utveckla den,
det är lust och glädje för mig, och en stor drivkraft. Jag gillar att
vara chef och kliva fram i min roll som ledare.
Och hur är en bra chef ?

STEFAN BERGH

¾;\kmXi\ece^gifZ\jj#d\e
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At möta människor öga mot öga är viktigt, tycker Stefan Bergh.
FOTO:MARIA ZAITZEWSKY

– Tydlig och förutsägbar. Det inger trygghet. Lyhördhet. Att
man ”ser” varje anställd och är bekräftande. Öppenhet och dialog
är också viktigt. Själv tror jag mig ha de egenskaperna. Dessutom
är jag snäll. Lärarutbildningen var en bra skola när det gäller
chefskap. Jag lärde mig pedagogik, processer och att läsa av grupper. Det har jag haft stor nytta av.
Negativa egenskaper?
– Jag är krävande, både mot mig själv och anställda. Där måste
jag bli bättre på att tagga ner.
Stefan utbildade sig till högstadielärare i historia, svenska och
IGQITCƂ #PNGFPKPIGP XCT CVV JCP XKNNG CTDGVC OGF WPIFQOCT
Han stortrivdes och upplevde att han var en bra och omtyckt
lärare. Sträng och ganska krävande. Ett kvitto på det var när han
många år senare träffade en gammal elev som sa att Stefan var
den bästa lärare han hade haft - trots att han bara hade vikarierat
i sex veckor. Eleven hade själv valt lärarbanan.
– Jag kan tänka mig att jag delvis inspirerade den här pojken till
hans yrkesval. Det känns stort!
'HVGTUGZÁTUQONÀTCTGƂEM5VGHCPGVVGTDLWFCPFGCVVWVDKNFC
blivande lärare i metodik på universitet. Han tackade ja. Senare
arbetade han med att skräddarsy internutbildningar för kommuner och företag. Ännu längre fram dök möjligheten upp att börja
CTDGVCRÁ4KMUKFTQVVUHÒTDWPFGV
4GFCPUQOWPIRQLMGXCT5VGHCPGPICIGTCFKPQOHÒTGPKPIUNKXGV*CPXCTQTFHÒTCPFGKƃGTCUVWFGPVHÒTGTKPICTQEJXCTHQVDQNNUtränare för ett pojklag, vars medlemmar bara var sex år yngre än
han själv. Dem följde han ändå tills han själv var i 20-årsåldern samtidigt som han fortsatte att spela fotboll, en sport han började
med i förpuberteten, jämte lite handboll och volleyboll.

– Jag var rätt bra, var som bäst målvakt i division tre, berättar
han stolt och visar, när vi så småningom hamnar på Kvarnvallens Idrottsplats i Piteå, var han brukade spela sina matcher som
pojke.
Kvarnvallen väcker gamla minnen till liv och Stefan blir för en
stund barnsligt glad över att träffa gamla skolkompisen Krister
Berg, som av en slump är anlitad som vår fotograf.
– Jodå, han är sig lik, har hållit kroppsformen, konstaterar Krister och klappar Stefan lite på magen. Så frågar han;
– Sportar du nåt nuförtiden?
Stefan medger motvilligt att nej, det är dåligt med det. Lite
promenader och cykling kanske. Tidsbristen gör det svårt att
klämma in träning. Att jobbet tar sin tid kan man ju förstå.
OCH PRIVATLIVET ÄR – växlande. Ena veckan bor Stefan i Uppsala tillUCOOCPUOGFUKPCVXÁDCTP#NHTGFQEJ'NUCKGPHGOTWOUlägenhet. Vissa dagar är hustrun Marie-Louise, som arbetar som
kommunikationschef, där. Andra veckan bor Stefan och MarieLouise själva i en tvåa på Kungsholmen i Stockholm.
s&ÁRCUUCTLCIRÁCVVLQDDCNÀPITGFCICTQEJMCPJCƃGTOÒVGP
på obekväma tider. Under veckorna med barnen försöker jag att
vara mera hemma. Då är det mycket vardagsliv, med läxor, middagsmat, handling, tevetittande och umgänge med barnen. Det
fungerar bra, men visst är det en sorg att jag bara har barnen
varannan vecka. Helst skulle jag ju vilja träffa dem varje dag. Barnen och familjen är min stora lycka i livet. Att de mår bra är det
jag värderar högst, säger han och suckar lite över det faktum att
tiden går så oändligt snabbt. Snart är ungarna stora. Han kan
nästan se skillnad på dem vecka från vecka, att Elsa plötsligt har
vuxit någon centimeter. Vart tog alla åren vägen?
5VGHCPUGRCTGTCFGHTÁPDCTPGPUOCOOCKUNWVGVRÁVCNGV
Den direkta anledningen var att han hade blivit förälskad i en
CPPCPMXKPPC/CTKG.QWKUG&GLQDDCFGFÁDÀIIGRÁ4KMUKFTQVVUförbundet.
– Visst var det ett misslyckande att separera, i synnerhet som
barnen var små. Elsa var ju bara två år. Samtidigt fanns det aldrig
någon tvekan om att jag måste välja Marie-Louise, det kändes helt
rätt, säger han enkelt.
Dagen börjar lida mot sitt slut - åtminstone tycks det så eftersom mörkret snabbt lägrar sig över Piteå.
Inte en enda gång under dagen har Stefan gäspat eller sett matt
ut, trots ett digert program. Tvärtom har han lyssnat och samtalat intresserat med alla han mött. Energin verkar aldrig ta slut.
Stefan skrattar.
– Jo, jag är en väldigt aktiv person. Gillar att hålla många bollar
i luften. Sån är jag!
Men att vakna fem varje morgon?
– Ja, det är lite extremt. Men det har varit så sedan jag började
jobba här. Det är så mycket nya intryck. Jag håller ett väldigt högt
tempo, eftersom jag vill få igång olika processer och sätta mig in
i rörelsens alla frågor. Men jag inser ju att det inte går att hålla på
så hela tiden. Så småningom måste tempot bli lugnare.
Säger Stefan och hastar iväg till ännu ett möte i Öjebyn.N

STEFAN BERGH
ÅLDER: 45
FAMILJ: Hustrun Marie-Louise och barnen Alfred, 15 och Elsa, 10,
från ett tidigare förhållande
GÖR: Generalsekreterare för IOGT-NTO
INTRESSEN: Ideellt engagemang inom idrotten, vice ordförande i
internationella studentidrottsförbundet. Litteratur, både skönlitteratur och fackböcker.
SENAST LÄSTA BOK/SEDDA FILM: Klas Östergrens ”Gangsters”
och ﬁlmen ”Michael Clayton”.
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BARN TILL MISSBRUKARE

Ki\]i]XkkXi\fdXkk
c\mXd\[d`jjYilb
En kulen höstkväll möts Åsa Linderborg, Hillevi Wahl och Anders Nyqvist,
tre författare som skrivit självbiograﬁska böcker om att växa upp med
alkoholiserade föräldrar. De pratar om det förﬂutna, nuet och framtiden,
om gemensamma erfarenheter, föräldraskap, skam och relationer.

UMTKXKV FGP ,CI MQOOGT CVV UCOVCNC QEJ
TGUQPGTC OGF FGO MTKPI OKP DCMITWPF
,CIVTQTCVVFGVÀTÀPPWXÀTTGHÒTFGOCVV
KPVGHÁXGVC,CIJCTKPIGVCVVFÒNLCQEJKPIGV
CVVUMÀOOCUHÒT

QEJ UGFCP XCT OKVV HÒTNCI RÁ OKI QO CVV N HUR HAR ER UPPVÄXT PRÄGLAT ER SOM FÖRÄLDRAR
LCIDQTFGUMTKXCGPDQM(ÒTOKIDNGXFGV OCH KÄRLEKSPARTNERS?
BRUK. VARFÖR DENNA TREND?
GP DGCTDGVPKPI CX CNNV LCI XCTKV OGF QO Hillevi: ,CI DNGX XWZGP VKFKIV QEJ ƂEM VC
Hillevi: 5LÀNXDKQITCƂUMC DÒEMGT UÀNLGT LW 4GFCPUQODCTPOKPPULCICVVLCIVÀPMVG O[EMGVCPUXCT&GVVTQTLCICVVqXKqCNMQJQWRRGPDCTNKIGP DTC &GV ƂPPU GVV UWI CVV CVVLCIUMCCNFTKIINÒOOC1EJLCIUMCCNF- NKUVDCTPJCTIGOGPUCOV&GVXKNNLCICDUQNÀUCQOCPFTCOÀPPKUMQTUTKMVKICNKXURG- TKIDNKUQOOKPOCOOC
NWVKPVGWVUÀVVCOKPCDCTPHÒT
EKGNNV DNCPF MXKPPQT 8K UQO UMTKXGT IGT
Anders:(ÒTOKIVQIFGVNÁPIVKFKPPCPLCI
XCTCPFTCOQFVCTDQTVUMCOOGPXÀEMGT N VAD SÄGER ERA EGNA BARN OM BÖCKERNA?
ÒXGTJWXWFVCIGVXÁICFGDNKHÒTÀNFGT,CIXCT
OKPPGPVKNNNKXQEJXKUCTCVVFGVÀTQMGLCVV Hillevi: 0ÀTOKPCDCTPÀTÀNFTGHÁTFGNÀUC TÀFFCVVKPVGMNCTCFGVCVVHÒTCFGVFÁNKIC
OKPDQMQOFGXKNN/GPKPVGPWFGÀTKPVG CTXGVXKFCTG
UMTKXCQOFGVJÀT
Åsa: (CUVXKUUVÀTFGVNWUVKIVCVVFGVPÀU- TGFQ &G DNKT WRRTÒTFC QO FGV CPV[FU CVV
Åsa: 5Á JCT LCI CNFTKI MÀPV 8KUUV ƂPPU
VCP DCTC ÀT MXKPPQT UQO UMTKXGT ULÀNXWV- OQTOQTJCTILQTVFGTCUOCOOCKNNC
FÀTGPQTQÒXGTCVVDCTPGPUMCTÁMCKNNCWV
Åsa:/KPÁTKICFQVVGTJCTNÀUVOKPDQM GNNGTDÒTLCFTKEMCOGPUÁMÀPPGTXÀNCNNC
NÀOPCPFGDÒEMGT8CTHÒTFGVÀTUÁXGVLCI
HCMVKUMVKPVG&ÀTHÒTMÀPPUFGVGZVTCTQNKIV QEJXKJCTHÒTVGVVDTCTGUQPGOCPIMTKPI HÒTÀNFTCT!8CFIÀNNGTOÀPUÁJCTLCICNFTKI
FGP/GPJQPV[EMGTCVVFGVÀTLQDDKIVCVV HCNNKVHÒTqHCTNKICqV[RGTUQOFTKEMGTGNNGT
CVV#PFGTUJCTUMTKXKVQOFGVJÀT
Hillevi: ,CIVTQTQEMUÁCVVFGJÀTHTÁIQTPC LCIJCTXWZKVWRROGFGPCNMQJQNKUVJGP- JCTPÁIQVCPPCVOKUUDTWMCTDGVGGPFGWVCP
ÀT OKPFTG VCDWDGNCIFC K FCI OCP XÁICT PGUOQTHCTUQOJQPÀNUMCFG(CUVHÒTOKI JCTVXÀTVQOCNNVKFXCTKVOGFQTFGPVNKICQEJ
RTCVC ÒRRPCTG QO FGV ,CI HÁT OCUUQT CX JCPFNCT KPVG OKP DQM HTÀOUV QO CNMQJQ- UMÒVUCOOCOÀP&GJCTPQIXCTKVOGTNKMC
OCKN GP FGN CX OÀPPKUMQT LCI
OKPUV[XRCRRCUQOXCTVT[IIQEJ
JCTLQDDCVOGFQEJUQOLCIKPVG
UVCDKNÀPOKPRCRRC
JCFGGPCPKPIQOJCFGGTHCTGPHillevi: ,CIXCTRTGEKUVXÀTVQO,CI
JGVCXXÁNFQEJOKUUDTWMKJGOUÒMVGOKIUQOWPIVKNNOÀPOGFQNKOGV&GƂPPUÒXGTCNNVCNNCDÀTRÁ
MCV[RGTCXOKUUDTWMCTDGVGGPFGP
PÁIQVDCICIG
HILLEVI WAHL FG XCT XÀNFKIV KPVGPUKXC MKNNCT ,CI
Åsa: 1OPÁIQPÒRRPCTUKIQEJ
XKNNNGXCHWNNVWVVKNNULCIFÒTVÀPMVG
DGTÀVVCTUÁXÁICTƃGTDGTÀVVC&GVÀTMCPUMG NKUOWVCPQOCTDGVCTMNCUUGP&ÀTHÒTDNGX LCI FÁ /GP UÁ MQO LCI VKNN GP RWPMV PÀT
FGV GP ÒXGTTCUMPKPI CVV RCRRCU OKUUDTWM LCI XKNNG JC DCTP QEJ FÁ KPUÁI LCI CVV FGV
KPVGTKMVKIVNKMCUMCONKIVNÀPITG!
Hillevi: 6KFKICTG XKNNG LCI KPVG CNNU JÁNNC ƂEM UÁ UVQT IGPMNCPI DNCPF NÀUCTPC &GV KPVGUMWNNGHWPIGTCOGFGPUÁFCPOCP&GV
RÁQEJTQVCKFGVJÀT/GPUGFCPLCIDNGX DNGXWRRGPDCTVHÒTOKICVVHQNMXKNNNÀUCQO XCTPQIGVVICPUMCOGFXGVGVXCNCVVVTÀHHC
OCOOCUÁJCTLCIDÒTLCVVÀPMCRÁJWTOKP FGVJÀT8KJCTPQIGVVGZVTGOVOÒTMGTVCN GPUVCDKNOCPUQO)WPPCT,CIXKNNGKPVGIG
WRRXÀZVJCTRTÀINCVOKI,CIMWPFGGZGO- CXOÀPPKUMQTUQOFGNCTFGJÀTWRRNGXGN- OKPCDCTPGPQVT[IIWRRXÀZV
RGNXKUTGCIGTCJÀHVKIVÒXGTCVVOKPUQPPÀT- UGTPC
Anders:,CIÀTÒXGTV[ICFQOCVVOCPKPVG
Anders: /KPCFÒVVTCTHÁTIÀTPCNÀUCOKP ÀIGTUKPCDCTPOCPDCTCJCTFGOVKNNNÁPU
OCFG UKI URKUGP FGV XÀEMVG UOÀTVUCOOC
OKPPGPVKNNNKX,CIUMTGXMTÒPKMQTQOFGV DQM FGV ÀT LW O[EMGV HÒT FGTCU UMWNN LCI 1EJLCINGXGTXGTMNKIGPGHVGTFGV,CIÀTXÀTN UNDER SENARE ÅR HAR DET SKRIVITS MÅNGA

BÖCKER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED MISS-

¾M`jfdjbi`m\i^\imXiXe[iXdf[#kXiYfik

jbXdd\e#mZb\id`ee\ek`ccc`mfZ_
m`jXiXkk[\kifb\aXkkjbi`mXfd[\k_i%½

NÅGRA FÖRFATTARE SOM SKRIVIT OM SIN UPPVÄXT SOM BARN TILL MISSBRUKARE
Yvonne Domeij
”Trasdocka”
Ordfront
Susanna Alakoski
”Svinalängorna”
Albert Bonniers
Förlag
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Hillevi Wahl
”Kärleksbarnet”
Norstedts
Doris Dahlin
”Skammens
boning”
Ordfront

Britta BerggrenEricsson
”Snälla mamma
- sluta dricka”
Prisma

Anders Nyqvists
”Hatet”
Albert Bonnier

Åsa Linderborg
”Mig äger ingen”
Atlas

Anders Nyqvist, Åsa Linderborg och Hillevi Wahl har alla skrivit självbiograﬁska böcker om sin uppväxt med missbruk i famljen.
FOTO: MOA KARLBERG
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desätter varje ögonblick med barnen och
är väldigt medveten om min roll som förälder. Det tror jag är en konsekvens av min
uppväxt. Jag tar ingenting för givet.
Hillevi: Åh, så tänker jag också! Jag är så
oerhört tacksam för det jag har fått, det
tänker jag på varje dag.
Åsa: Jag är snarare präglad av det faktum
att jag är skilsmässobarn. Jag minns ju hur
det var, lojalitetskänslorna mot båda föräldrarna, alla skuldkänslor. Det gör att jag
har större förståelse för min dotter, som i
dag är i samma situation.
Hillevi: Jag tror också att jag kanske är
mer lyhörd än andra för när barn mår
dåligt. Jag har känselspröten ute.
Anders: Ja, det här känner vi nog alla
igen. Jag läser direkt av när folk mår dåligt.
Som personalansvarig på mitt jobb är jag
bra på att märka om någon har problem,
där har jag nytta av mina erfarenheter. Jag
kan vara ett bra stöd om en anställd har
alkoholproblem, vilket har hänt. Jag berättade om min pappa, då slutade han att förneka.
Åsa: Och jag är bra på att tidigt läsa av
tecken på begynnande missbruk. Jag känner direkt igen beteenden och mönster.
N HUR SER ERT EGET FÖRHÅLLANDE TILL ALKOHOL UT?

Hillevi: När jag var ung hade jag nog kunnat hamna i ett missbruk. Jag rökte ganska
mycket hasch när jag bodde ett år i San
Fransisco, men tyckte inte att det var så allvarligt. Det var tur för mig att vi har en hårdare syn på droger här i Sverige. Annars vet
jag inte hur det hade gått. Numera dricker
jag i princip ingenting. Jag vill absolut inte
tappa kontrollen när jag är med mina barn,
det känns inte okej. Jag får ont i magen om
jag ser en förälder ragla runt på en fest.
Åsa: Där är jag av en annan åsikt. Jag tar
gärna ett glas vin, även inför mina barn.
Jag kan inte se något problem med det, så
länge man inte blir berusad. Och det blir jag
aldrig. Jag är väldigt måttlig. Däremot har
ju acceptansen för alkohol i samhället ökat
och det ser jag som ett problem. Numera
är det självklart med vindrickande under
poesiuppläsningar till exempel. Alkoholen
ƂPPUÒXGTCNNVJGNCVKFGP
Anders: Jag har jättesvårt att dricka alkohol. Spontant går det bra att ta en öl, men
om det är planerat får jag svår huvudvärk
före. Det är psykologiskt. Och jag mår urdåligt dagen efter. Annars har jag väl inget
emot att dricka, också inför barnen. Jag
vill att de ska se på alkohol som något som
man kan dricka med måtta, något man har
ett ”normalt” förhållande till.
Hillevi: Nej, jag håller verkligen inte
med. Jag drack vin en gång när barnen var
med och jag märkte direkt att det påverkade min reaktionsförmåga. Det gjorde
mig rädd. Med barn kan saker hända blixtsnabbt. Då måste man vara alert.
34
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Författarna Åsa Linderborg, Hillevi Wahl och Anders Nyqvist delar många gemensamma men också
en missbrukare.

är tabu. Tyvärr kommer missbrukande
HÒTÀNFTCT CNNVKF CVV ƂPPCU UÁ XK OÁUVG DNK
Hillevi: Jag tycker det är svårt att avgöra bättre på att öppna våra hem och inte vara
när man som vuxen bör ingripa. Skalan så egoistiska. Vi måste lägga oss i mer.
för vad som är okej är ju väldigt glidande.
Åsa: Så är det absolut. Alla barn borde
5COVKFKIV ÒPUMCT LCI CVV ƃGT XÁICFG UÀIC vara alla vuxnas ansvar.
till och ingripa.
Anders: Något som hjälpte mig mycket
Anders: Vad gör man om man ser att en som barn var tillgången till kompisars
föräldrar. De förstod nog hur
jag hade det och visade att deras
dörr alltid stod öppen för mig.
Överhuvudtaget tror jag att bra
vuxna kan fungera som stöd och
tröst. En scoutledare eller någon
ANDERS NYQVIST
lärare.
mamma står och skäller på sin son? Jag
Åsa: Själv har jag aldrig sett mig som ett
blev vittne till just det, men gjorde inget. maskrosbarn, jag blir förvånad när folk
Men jag borde ha sagt något.
säger det till mig. Jag hade ju en välfungHillevi: Ja, vi måste öva oss på att våga erande mamma och ett bra nätverk. Min
säga till, det gäller ju alla. I dag är det så pappa var visserligen alkoholist, men han
mycket fokus på de egna barnen. Att säga var också en bohem, en excentriker. Ska
till en förälder eller någon annans barn man tycka synd om barn som lever med
N VAD KAN MAN SOM VUXEN GÖRA OM MAN SER ATT
ETT BARN FAR ILLA?

¾D`eYfbjkk\ifi[galjkjbXdd\e
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BARN TILL MISSBRUKARE

information om exempelvis de roller som
många barn till alkoholister tar. Clownen
GNNGT FGP FWMVKIC ƃKEMCP /ÁPIC UMWNNG
känna igen sig och inte känna sig konstiga
GNNGTJGNVGPUCOOC#VVWRRVÀEMCCVVƃGT
har det som jag tror jag är viktigt.
Åsa: Själv är jag tacksam mot den starka
offentliga sektor som fanns när jag var
DCTPQEJUQOPWOQPVGTCUPGT/GFƃGT
lärare i skolan och personal på dagis ökar
chansen att barn som far illa upptäcks och
får hjälp.
N HAR NI FÖRSONATS MED ERT FÖRFLUTNA?

å

skilda erfarenheter med att växa upp som barn till
FOTO: MOA KARLBERG

föräldrar som inte beter sig enligt mallen?
Nej, jag tycker inte det, för det innebär ju
inte att de måste vara dåliga föräldrar. Men
gränsen går ju förstås när föräldern tappar
kontrollen.
Hillevi: Att barn känner sig sedda tror jag
är jätteviktigt. Det gör att man inte känner
sig så ensam och utelämnad. Jag hade ju
min farmor, men också kompisars föräldrar och skolpersonal som såg mig. Det är
viktigt att som vuxen vara lyhörd, lyssna
och prata med barn.
Anders: Jag tänker verkligen så själv. Att
jag går ner på barnens nivå och verkligen
är närvarande för dem. Kommunikation är
jätteviktigt.
Hillevi: Vi kan väl konstatera att nätverk
ÀT CXIÒTCPFG HÒT DCTPGP 1O FGV ƂPPU
ett bra nätverk med trygga vuxna, så kan
det fungera hyfsat ändå. En annan grej är
att prata mer om alkoholmissbruk i skolor. Tänk vad bra om alla barn kunde få

Hillevi: För mig har det svåraste varit att
bli vuxen. Hur gör man för att bli lycklig?
När jag stod inför vuxenlivet var jag som
en sårad krigsveteran, alltid på helspänn.
Jag hade ju genomlevt ett krig. Hur hanterar man ett normalt liv? Jag försökte prata
med min mamma om det som varit. Men
det gick inte att resonera med henne. Hon
levde i sin egen värld. Det är som det är. Jag
lär aldrig få en förklaring. Men som vuxen
kvinna kan jag ändå tänka annorlunda
än när jag var barn. Nu har jag lättare att
acceptera.
Anders: Jag har faktiskt aldrig sett mig
som ett offer. När min pappa dog blev vi
bara lättade. Då började mitt liv.
Åsa: Men har du aldrig varit arg på din
mamma? Hon hade väl också ett ansvar
gentemot er barn?
Anders: Mamma hade det tufft, så jag
ƂEMVKFKIVVCCPUXCTULÀNX8KUUVJCFGJQPGVV
ansvar att göra något åt situationen, men
nej, jag är inte arg på henne. Folk tror att
jag känner som titeln till min bok. Hat. Men
så är det inte. Jag är inte bitter längre.
Åsa: Jag har aldrig känt något behov av
att konfrontera min pappa, jag ville inte
utsätta honom för det. Han visste vad han
JCFGILQTVOQVOKIUQOXCNFGƃCUMCPHÒTG
sitt barn. Dessutom var han så svag.

BIOGRAFI

Åsa Linderborg
ÅLDER: 38 år
YRKE: Författare och journalist
FAMILJ: Gift, två barn, Amanda,16
och Maxim, 8
BOR: i en lägenhet i Uppsala
AKTUELL med boken ”Mig äger
ingen” (Atlas)

Anders Nyqvist
ÅLDER: 40 år
YRKE: Författare och chef på ett
IT-företag
FAMILJ: Fru och två barn, Klara och
Ella
BOR: i hus i en förort till Stockholm
AKTUELL med boken ”Hatet” (Albert
Bonniers Förlag)

N ÄR ALKOHOLPROBLEM LIKA SKAMLIGT I DAG?

Hillevi: På ett sätt är det kanske det. Samtidigt talar man ju mer om det i dag. Och
våra böcker visar ju vilket behov av dialog
MTKPIFGJÀTHTÁIQTPCUQOƂPPU&GHWPIerar förhoppningsvis som en öppning. Min
bok slutar ju också lyckligt. Det visar att
FGVƂPPUJQRRÀXGPHÒTDCTPUQOJCHVFGV
som jag.
Anders: Jag tycker ändå att skammen
fyller en funktion. Om ingen kände skam,
skulle ingen hejda sig. Tyvärr så skäms man
ofta å andras vägnar, vilket är en orsak till
att familjer bygger upp en fasad. Jag tycker
att min bok sätter ord på just skammen
och mitt budskap är att man inte behöver
skämmas för någon annan. Det är ju inte
mitt fel att min pappa drack! Jag ska inte
behöva skämmas för det!

Hillevi Wahl
ÅLDER: 42 år
YRKE: Författare och journalist
FAMILJ: Man och två barn, Movitz,1
och Elliot,3
BOR: i lägenhet i Stockholm
AKTUELL med boken
”Kärleksbarnet”(Prisma)
FOTO: MOA KARLBERG

MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se
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Rikskonserter
A little Nightmare Music

Richard Hyung-ki Joo
och Aleksey Igudesman.

ROMAN Över sju miljoner har sett deras klipp på
internetsajten Youtube. Nu kommer den galna duon
Igudesman&Joo till Sverige! De turnerar till bland annat
Karlstad och Säfﬂe under januari och februari.

Med glimten i ögat och en stor portion humor driver
violinisten Aleksey Igudesman och pianisten Richard
Hyung-ki Joo med den klassiska genren i ett program
som de kallar ”A little Nightmare Music”. De två musikerna tar oss med till en värld där Mozart, Beethoven
och Rachmaninov spelas sida vid sida med allsång,
handklapp, pop, Bond-teman och Riverdance. En salig

Kärleksfull skildring
av en enkel kvinna
Mödrar och söner
Theodor Kallifatides
Albert Bonniers Förlag

ROMAN En vårdag
reser Theodor
Kallifatides till
Aten för att träffa
sin åldriga mor.
Han har kommit
till insikt om att
åren går och att det här mötet
mycket väl kan vara ett av de
sista. Det är kanske hans sista
möjlighet att komma henne
nära, att äta hennes underbara
”loukomades” till frukost och
höra hennes historier från
FGVHÒTƃWVPC4GUCPVKNN#VGP
blir en resa i tid och rum, där
också faderns historia berättas, naket och enkelt. Läsaren
kastas nästan hundra år bakåt
i tiden, samtidigt som nuet är
ständigt närvarande i moderns
lilla lägenhet. Hennes omsorger om sonen är rörande och
hon beter sig så som mödrar
ofta gör; är alltid steget före,
lyssnar, förmanar och vårdar.
I hennes famn blir Theodor
än en gång en pojke. Det är
en kärleksfull skildring av en
enkel kvinna – som utspelar
sig under några få, varma
dagar. I denna lilla värld och
under denna korta tidsrymd,
inryms ett helt livsöde som i
det lilla blir till något stort och
vackert. Men det är också en
skildring av en man som en
gång lämnade sitt hemland
för Sverige. Och som i och med
det lämnade sina rötter och
banden till den första kärleken
– modern. I moderns rediga
yttre lyser smärtan över ett
”förlorat” barn ofta igenom.
Theodor Kallifatides språk är
som alltid poetiskt och sprött.
MARIA ZAITZEWSKY
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?vDE;LK8EG<IJG<BK@M
Leo
Svensk ﬁlm med Leonard Ternfelt, Shahab Salehi och Josef Fares
ROMAN Leo och hans ﬂickvän Amanda drabbas av ett oprovocerat
överfall en kulen natt. Leo blir misshandlad och Amanda blir skjuten
i magen, en skada hon avlider av. Efter att den akuta sorgen lagt sig,
blir Leo besatt av tanken på hämnd. Genom att döda den som dödade
hans kärlek kommer han att kunna gå vidare – och upprätthålla sin
heder som man. För att få stöd, söker han upp kompisarna Josef och
Shahab (ja, namnen är skådisarnas egna), som först försöker hindra
honom, men som sedemera accepterar att hjälpa. Det går förstås riktigt illa. Filmen är enkelt uppbyggd i scener, den är nära, otäck med
brutala scener och intensiv. Den gör att man själv funderar kring rätt
och fel; hur skulle jag själv agera? Skulle jag vilja hämnas? Den tydliga etiska frågeställningen gör ﬁlmen spännande och tankeväckande. Samtidigt är den endimensionell. Vi får bara Leos perspektiv. Det
hade varit intressant att få en aning om vad som låg bakom attacken
på Leo och Amanda. Filmen kommer att medverka vid Berlin Film
MARIA ZAITZEWSKY
Festival i februari.

Detaljer som
etsar sig fast
Tiro
Stewe Claeson
Norstedts

ROMAN Marcus Tullius
Cicero (106-43 f.kr) är en av de
romerska författare från antiken som vi vet mycket om. En
UVQTFGNCXFGVJCPUMTGXƂPPU
nämligen bevarat. Han hade
en skrivare som hette Tiro och

om denne man
har Stewe Claesson nu skrivit en
roman.
Handlingen
utspelar sig under
en dag. Skrivaren
har hunnit bli närmare hundra år. Han tänker dagligen på
”gamle herrn” där han bor på
sin lantgård vid NeapelbukVGP$NCPFVLÀPUVGHQNMGVƂPPU
en barberare, som den gamle
HÒTIÀXGUHÁTXÀPVCRÁGPƃKEMC

som är hans ständiga hjälp och
en pojke som visar sig kunna
läsa. I stället för att straffa
pojken, något som denne
väntar sig efter att ha tittat i
bokrullarna utan lov, blir Tiro
förtjust i pojkens tilltag.
Men plötsligt bryts friden av
ett spektakulärt mordfall. Två
män dödas och deras skamliga
beteende mot barberarens
hustru tycks vara orsaken.
Troligen läste Claesson latin
i skolan. Hans bok ”Pigan i
Arras” (1993) handlar om en
pilgrimsresa. Huvudpersonerna är Birgitta Birgersdotter,
hon som senare skulle kallas
”Heliga Birgitta”, och hennes
make Ulf Gudmarsson. De är
på väg hem från den helige
Jakobs grav i Santiago de
%QORUVGNC4KFFCT7NHVCNCFG
på latin i Arras med en annan
riddare. Under många hundra
år var latin det språk som var
och en som gått i skola kunde
göra sig något så när förstådd
på. Att Claesson skriver om
en sådan detalj är ett exempel
på att jag kommer ihåg hans
böcker. Det är alltid något i
dem som etsar sig fast. Detta
”något” kanske helt enkelt är
att de är så bra.
BIRGITTA MILITS

Lagom spännande
Nesser
En helt annan historia
Håkan Nesser
Albert Bonniers Förlag

ROMAN En grupp
svenska turister,
några par och
några singlar,
semestrar i Bretagne sommaren
2002. De lär av
en slump känna varandra och
börjar umgås. Det är lättsamt,
CXUNCRRPCVQEJNKVGƃKTVKIVRÁ

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

och lite ”crazy” blandning som visar sig fungera väldigt
bra ihop. Duon, som har turnerat världen över, utvecklar traditionen från Victor Borge och andra musikaliska
underhållare. Båda har sin bakgrund inom konstmusiken och är verksamma solister också i andra sammanhang. Aleksey kommer ursprungligen från Ryssland
och Joo är engelsman med koreansk bakgrund. De lärde
känna varandra redan som 12-åringar, när de studerade
musik vid Yehudi Menuhin School i England.

El]fijbe`e^
fdc`kk\iXkli
DOKUMENTÄRROMAN
I ”dokumentära romaner”,
är verkligheten dramatiserad och ﬁktionaliserad.
Denna litteratur har en

mycket bred publik, inte
minst bland unga läsare.
I skolan används den
som ett sätt att främja
lustfylld läsning. Och
enligt litteraturforskaren
Annette Årheim, som
skrivit avhandlingen ”När

realismen blir orealistisk”,
har ”faktionslitteraturen” positiva effekter på
svenskundervisningen.
Ungdomarna upplever att
böckerna känns angelägna
och spännande, vilket
bidrar till att öka läsandet.

Turnéplan ﬁnns på www.rikskonserter.se.

ett vänskapligt plan. En dag
dyker en frimodig 12-årig
ƃKEMCHTÁPQTVGPWRRQEJ
vill måla deras porträtt. Så
småningom blir hon en del av
gruppen och envisas med att
hänga med när de ska göra en
FCIUNÁPIDÁVWVƃ[MV
Fem år senare börjar någon
mörda de forna vännerna
från Frankrikeresan, men
först efter att kriminalinspektör Gunnar Barbarotti från
Kymlinge har förvarnats om
morden via anonyma brev. När
brev efter brev dimper ner och
turisterna från Bretagne sakta
men säkert reduceras i antal,
får fallet stor uppmärksamhet
i media. Frustrationen över att
inte lyckas fånga mördaren
är stor – och Barbarotti inser
att han står inför ett knepigt
fall. Ska han lyckas förhindra
åtminstone ett mord?
Det här är en småputtrig
och lagom spännande deckare
som lyser upp i vintermörkret.
Det pågående fallet, alla lösa
pusselbitar och Barbarottis
privata förvecklingar med
nya kärleken Marianne varvas

med den andra historien, den
från 2002, som berättas ur
mördarens perspektiv. Vad var
det egentligen som hände på
båten? Varför gjorde han så
noggranna anteckningar från
Bretagne? Och vad var hans
motiv? Frågorna hopar sig in i
det sista och upplösningen är
överraskande.
MARIA ZAITZEWSKY

Sköna inblickar
i människors liv
Taxi
Alexandra Pascalidou
Atlas

ROMAN Taxi-

chaufförer sägs
vara de medborgare som
kanske vet mest
om samhället de
lever i. Genom
sina körningar skär de genom
samhällets alla skikt; de kör
rika, medelklass, kufar och
kändisar. De har sett och hört
det mesta och många har
själva brokiga levnadshisto-

rier. En del taxichaufförer
med utländsk bakgrund har
höga utbildningar, men har
på grund av livets omständigheter tvingats köra taxi.
Några gör det som ett levebröd, andra har lärt sig att
älska jobbet, trots att det är
slitsamt och dåligt betalt.
Alexandra Pascalidou har
åkt taxi i många olika länder
– Grekland, USA, England och
Sverige – och har intervjuat
några av de chaufförer hon åkt
med. Deras historier är berättade med deras egna ord och
det gör dem intressanta, spännande och intensiva. Några
historier är långa och lika fanVCUVKUMCUQOUCIQT*ÀTƂPPU
ungraren som suttit i fängelse
i USA och som bott i Kanada
innan han kom till Sverige.
*ÀTƂPPUKTCPKGTPUQOMÒT
taxi i Hollywood och som för
länge sedan genomskådat den
amerikanska drömmen. Andra
historier är korta och koncisa,
nästan lakoniska. Sammantaget är de små sköna inblickar i
helt vanliga människors liv.
MARIA ZAITZEWSKY

HALLÅ DÄR HÅKAN NESSER, AKTUELL MED UTMÄRKELSEN ”ÅRETS DECKARE” FÖR ”EN HELT ANNAN HISTORIA”

;\ZbXigi`j
k`ccE\jj\i

historia, som dessutom är
ganska klassisk i sin stil
och berättande. Det tror
jag går hem i stugorna.

Hur känns det?
Bra. Framför allt så visar
det att jag har många
nöjda läsare och det är ju
för läsarna jag skriver.

När kommer nästa Barbarotti-roman?
I augusti nästa år. Den är
nästan färdig. Och den är
helt annorlunda är den
förra. Den är allt annat än
klassisk och är knappast
ens en kriminalroman.

Varför vann ”En helt
annan historia”?
Den har en bra intrig och
ett överraskande slut,
som ingen kan förutse.
Det är helt enkelt en bra

Vad skriver du på just nu?
En roman som utspelar
sig i New York. Det är

Håkand Nesser
ingen deckare, utan
snarare en existentiell
thriller. Men egentligen
vill jag inte kalla den så,
uttrycket känns så uttjatat, haha. Men visst är det
en thrillerartad roman.

Du bor i New York. Vad
skiljer amerikanska deckare från europeiska?
Det är en klar temposkillnad, där amerikanska
deckare är snabbare och
innehåller mer action.
Man jobbar ofta som om
boken ska bli ﬁlm och det
är mycket cliffhangers
och sådant. Personligen
föredrar jag det lugnare
berättandet, det mer
gemytliga, som ofta
ﬁnns hos europeiska och
svenska deckare.

MISSA INTE

1

DVD Lagom till nobelprisutdelningen, släpptes årets nobelpristagare Doris Lessings debutroman ”Gräset sjunger” på dvd.
Filmen (och boken) handlar
om den frustrerade Mary, som
avskyr sitt liv tillsammans
med en fattig farmare i den
afrikanska bushen och känner en erotisk dragning till sin
svarte tjänare. Den här ﬁlmen
är från 1981, med Karen Black
och John Thaw i huvudrollerna.

2

BOK ”Ge dom ﬁngret”
(Debutantförlaget) av
Martha Montoya. Shaﬁq
växer upp i en miljonprograms
förort med föräldrar som lever
i totalt utanförskap. Han drivs
in i armarna på ett gäng, vars
värderingar handlar om att
använda våld för att uppnå det
man vill ha. En känslig, stark
och ”inifrån” berättad historia
som berör, enligt en entusiastisk Accent-läsare.

3

FILM ”Flyga Drake” ,
som bygger på internationella bästsäljaren
Khaled Hosseinis episka
roman om fäder och söner,
vänskap, svek och försoning.
Boken har sålt i mer än 350 000
exemplar i de nordiska länderna. Biopremiär i början av
nästa år.

MARIA ZAITZEWSKY
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STEFAN JARL

Var är polisen när man verkligen behöver den? Det undrar Stefan Jarl i sin
krönika. Det verkar som om det mest effektiva sättet för polisen att klara
upp brott på är att avskriva dem eller att hålla sig så långt borta som möjligt från brottsplatsen, reﬂekterar han.

Polisens nya taktik
AV STEFAN JARL

E

n av anledningarna till att socialdemokraterna förlorade förra
valet var människornas upplevelse av otrygghet i samhället.
Man är rädd för våldet på stan och upplever att vem som helst kan bli nersparkad. Äldre människor håller sig hemma
när mörkret faller. Att ställa sig i en
krogkö en fredagsnatt innebär att man
kan få en smäll, både av kroggästerna
och vakterna. Att anmäla ett inbrott är
meningslöst, en cykelstöld avskrivs på
momangen.
+UVCVKUVKMGPMNCTCUƃGTQEJƃGTDTQVV
upp genom att anmälningarna slängs i
papperskorgen. Kriminologen Leif G W
Persson konstaterar uppgivet att vi har
Europas minst effektiva polis.
Efter valet skulle det bli ändring av.
Alliansen lovade en mer målmedveten
kamp mot den organiserade brottsligheten, duktigare poliser och ett myller av
närpoliser på gatan. Jag vet inte hur lång
tid ett sådant löfte tar att uppfylla. Det har
gått ett år nu.
Är det någon som ens sett röken av dessa
löften?
Man kan lära sig mycket genom att
studera andra länder. I de nedslitna förorterna till Paris blev det kravaller för några
år sedan. Arbetslösheten är skyhög i förorten Clichy-sous-Bois. Husens underhåll är
kraftigt eftersatt med skitiga och förstörda
trapphus, befolkade av svårt drogberoende
ungdomar. Bilar sattes i brand och stenar
kastades mot polisen.
Så är det i alla fall inte här hemma i Sverige, hette det då. Nej, här är det mycket
värre. När det blev kravaller i förorten
Ronna utanför Södertälje sköt man rakt in
genom fönstren i polishuset. Nyligen sköt

I tidningen läser jag några notiser
som pekar i samma riktning. En familj
i Småland överraskade två bensintjuvar
och tillkallade polis. Polisen kom och
förhörde de båda tjuvarna men lämnade
dem sedan kvar hos den rädda familjen.
”Tjuvarna har erkänt, de är inte längre
vårt problem”, sa polisen och åkte därifrån. ”Vad ska vi göra?”, sa mamman.
”Ge tjuvarna bensin så de kan köra iväg”,
var polisens besked innan de for.
6LWXCTPCƂEMDGPUKPCXFGPXGVVUMTÀOda familjen och drog därifrån – utan körkort och i en bil som var belagd med körförbud. Polisens talesman i Växjö säjer
att ”allt gått rätt till enligt alla regler”.

N

ästa dag läser jag en annan
artikel med rubriken: ”Sen
ILLUSTRATION: RUZ
ankomst ny polistaktik vid
rån”. När Forex kontor i Helman rakt in i polishuset i Partille utanför
)ÒVGDQTI0ÁITCFCICTUGPCTGƂEMRQNKUGP singborg rånades med hjälp av sprängdeg
se sina tre helikoptrar skjutas sönder i sin tog det 33 minuter innan den chockade
personalen kunde se någon polis. ”Får vi
hangar. Är inte det allvarligare?
Den nye presidenten i Frankrike, Sarko- ett larm om ett rån åker vi inte på det för
zy, lovade krafttag. Buset skulle bort. Men det kan vara farligt. Vi kan bli skadade”,
det enda som hänt är att polisstationen i säjer polisens informationsdirektör. ”Det
Clichy-sous-Bois lagts ner. Nu vågar sig är en medveten strategi”. Inträffar ett
inte ens polisen in området, om man får brott håller sig alltså polisen undan. En ny
taktik?
tro reportagen. Buset tog över.
Nu menar inte jag att detta skulle vara
är nu Alliansen lovar krafttag en allmän trend, det vore för sorgligt om
så befarar jag att det är den här så var fallet. Nej, men jag undrar om inte
franska taktiken vi får ta del av, dessa rapporter tyder på behovet av en ny
att ducka för problemen i stället polisorganisation. Vad ger dessa slags rapför att ta tjuren vid hornen. I tidningen porter för signal till buset? Om polisen
läser jag nämligen att Rikspolisstyrelsen DCEMCTUÁƃ[VVCTULÀNXMNCTVDWUGVHTCOUKPC
ville inrätta en specialstyrka för att ta itu positioner. Vinner buset så kanske vi får
med den organiserade och gränsöverskri- göra som i Clichy-sous-Bois: lämna statiodande brottsligheten. Men det sa genast nen.
justitieminister Beatrice Ask nej till.
Förresten när såg du en polis senast? N

N

FILMARE MED SOCIALT ENGAGEMANG

STEFAN JARL är ﬁlmregissör
och har mottagit en mängd
priser för sina ﬁlmer världen
runt. Han förknippas kanske
mest med de tre ﬁlmerna
om Kenta och Stoffe, den så
kallade Mods-trilogin (Dom
kallar oss mods, Ett anstän-
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digt liv och Det sociala arvet).
Stefan Jarl startade för över
30 år sedan Folkets Bio, som
importerar och distribuerar
kvalitetsﬁlm. I tio år höll han
i ﬁlmfestivalen i Båstad. Han
har också gett ut en handfull
böcker. Den senaste i raden är

nyutkomna ”På Gästgivarns
vis”. I januari kommer Cyril
Hellmans intervjubok där
Stefan Jarl berättar om sitt liv
och sina verk.
Modsﬁlmerna har blivit
uppmärksammade i omgångar, både i Sverige och i en rad

andra länder. De har också
intresserat forskaren Ingrid
Esping, som nyligen doktorerat vid Lunds universitet med
avhandlingen Dokumentärﬁlmen som tidsresa – Modstrilogin.
EVA ÅHLSTRÖM

Stefan Jarl
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KORSORD NR 10 2007

KORSORD NR 10 2007

LÖSNING NR 8 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 25 januari 2008. Märk kuvertet Kryss 10/07.
NAMN

ADRESS

POSTADRESS

VINNARE NR 8 2007

FÖRSTA PRIS: Tre Miljonlotter: Herbert Bylund, Härnösand.
SIDOVINSTER: Varsin Miljonlott Kurth Dolck, Ryd, Elsa Thor,
Eriksberg, Stugun, Fia Sjöblom, Växjö, Ann-Charlotte Ekblom,
Nyhamn, Bjärtrå, Marianne Johanson, Söderköping, Elizabeth
Lindgren, Lycksele, Inga-Lisa och Ebbe Åsenhed, Ödeshög,
Sigvard Bodin, Snarböle, Norrala, Margareta Pettersson, Örebro. Accent gratulerar!
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Visst vill distrikt och föreningar samarbeta. Men det måste ske på deras
egna villkor och inte styras av förbundet. Så låter det när företrädare för
distrikten i Örebro och Östergötland träffas. Det är en av nio träffar som
inleder en ny satsning på regional utveckling inom IOGT-NTO.

JXdXiY\k\iepZb\ce
k`cci\^`feXclkm\Zbc`e^
På ett hotell i Askersund möttes ledningen i Örebro och
Östergötlands distrikt för att
diskutera samarbete.
N ASKERSUND – Ni kan väl bjuda in vår
distriktsstyrelse till en diskussion om hur
det är att ha kvinnor i ledningen, säger Per
Holm med adress till de tre männen från
Östergötland.
– Och samtidigt kan ni berätta för oss
hur ni jobbar med familjeklubbar.
De har träffats på ett hotell i Askersund
för att diskutera regional utveckling och
möjligheter till samarbete över distriktsgränserna. Per som är distriktskonsulent
i Örebro har med sig Carina Eriksson och
Gunnel Blomqvist, ordförande respektive
kassör i distriktet, och från Östergötland

deltar distriktets ordförande Peter Olsson,
kassören Bengt Sandberg och sekreteraren
Berne Hagström.
Alla har varit med länge och deltagit i
otaliga diskussioner om utvecklingen i
distrikt och föreningar. Alla är också vana
att snabbt greppa en uppgift, som att lista
de mest angelägna projekten just nu i det
egna distriktet och fundera över hur de
kan samarbeta med granndistrikten.
Thomas Olli från Tollare folkhögskola
och Johnny Johansson från förbundskansliet är processledare och håller i samtalen,
byter av varandra och hjälps åt att hålla
alla på gott humör. Där har de för övrigt

¾Mcbfdd\ek`ccm\ibc`^_\$
k\e%@[`jki`bk\k_Xim`Xc[i`^
_X]ke^iXmXkk\ekkXjbfkk%½
BENGT SANDBERG, ÖSTERGÖTLAND

god hjälp av deltagarna som är vana att
själva leda möten av alla de slag.
Träffen i Askersund är en av nio, där två
eller tre distrikt möts för en första diskussion om förbundets stora satsning på regional utveckling.
Johnny går igenom bakgrunden till projektet och förklarar målet: att utveckla
distriktens förmåga att samverka i ett regionalt perspektiv, att forma utvecklingsplaner för det regionala arbetet och att involvera folkhögskolor och studieförbund i det
regionala arbetet.
Men redan innan deltagarna samlas kring
den första uppgiften, att beskriva nuläget
i sina distrikt, får han och Thomas svara
på oroliga frågor om vad förbundet egentligen vill med projektet: Är det meningen
att distrikten ska slås ihop i större regioner som i så många andra organisationer?
Finns det kanske redan en karta över en ny
regionindelning?
– Det handlar inte om någon organisatorisk förändring, försäkrar Johnny och Thomas. Syftet är att ”stärka den lokala och
regionala närvaron”, och träffarna är till
för att diskutera möjligheter att samarbeta
kring verksamhet och aktiviteter.
för varandra, inte bara det som de är stolta över,
som den lyckade satsningen på socialt
arbete i Örebro och de nya medlemmarna
i Östergötland, utan också det som inte går
så bra. Det förebyggande arbetet verkar gå
trögt i båda distrikten. Här kanske man
kan tänka sig en gemensam kraftsamling?
Per berättar om ”Mellanstadssatsningen” som genomfördes för ett par år sedan
av de anställda i de här båda distrikten plus
Västmanland och Värmland. Eftersom de
anställda ofta arbetar ensamma, kom de
överens om att hjälpas åt med någon större
aktivitet i varje distrikt – dörrknackning i
ett bostadsområde, skolbesök eller något

GRUPPERNA PRESENTERAR SINA NULÄGEN

Möjligheterna är många, även om det kan se snårigt ut ibland.
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FOTO: SÖREN ERIKSSON
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Fortsatt satsning på det sociala arbetet hamnar överst när Carina Eriksson, Gunnel Blomqvist och Per Holm från Örebrodistriktet sätter ihop en
topplista över önskad utveckling.
FOTO: EVA ÅHLSTRÖM

annat som bestämdes av värddistriktet.
– Vi såg vitsen med samarbete, och det
fungerade bra, men då var intresset inte så
stort från förbundet, säger Per lite syrligt.
– Då har väl tiden kommit ikapp er nu,
säger Johnny avväpnande.
Arbetet går vidare med topplistor över
önskad utveckling och jämförelser mellan
de egna planerna och mål och verksamhetsinriktning som fastställdes vid kongressen i somras.
– Vi har ju själva varit med och beslutat
om målen, säger Bengt Sandberg. Så det
har varit naturligt att utgå från dem när
vi gjort distriktens arbetsplaner. Mycket
stämmer, men allt har vi inte kunnat
genomföra.
De konstaterar också att de tre områdena hänger ihop. När de möter kommunpolitiker, är det ofta förebyggande och socialt
arbete de diskuterar. Johnny berättar om
den nya organisationen på förbundskansliet, där de tre verksamhetsområdena
samlas i en verksamhetsenhet för att öka
samarbetet.

förbundet har för bråttom med förändringar.
– Lite mer långsiktighet skulle inte skada, tycker Peter Olsson.
UTVECKLINGSKONSULENTERNAS ROLL STÅR OCK-

Johnny Johansson från IOGT-NTO-förbundet
och Thomas Olli från Tollare folkhögskola
leder arbetet.
FOTO: EVA ÅHLSTRÖM

– Välkommen till verkligheten, säger
Bengt. I distriktet har vi aldrig haft några
vattentäta skott. Där måste vi alltid jobba
över hela linjen.
Han och de andra hoppas att det nu ska
bli lättare att ”prata med förbundet” och
inte behöva söka bidrag till ett verksamhetsområde i taget.
De är kritiska mot att ”de där uppe” på

SÅ på programmet. Att den är oklar och
behöver förtydligas är de rörande överens
om. Deras erfarenheter vittnar, precis som
Sven Nygrens utredning och debatten vid
kongressen, om att uppfattningarna går
isär både om vad utvecklingskonsulenterna ska göra och om vilken nytta distrikten
kan ha av dem.
– Arbetsbeskrivningen är A och O, understryker Per, och de andra instämmer.
Utvecklingskonsulenterna får inte ”runda” distrikten utan måste arbeta i samförstånd med dem.
– Men visst är de en resurs, säger Peter.
De kan förmedla idéer och kunskap mellan distrikt och föreningar, och de fungerar som en länk till föreläsare och andra
resurspersoner.
– Vi kan behöva nya ögon ibland, tycker
JUL/NYÅR 2007 ACCENT
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Berne Hagström, Peter Olsson och Bengt
Sandberg från Östergötland vill gärna ha
ﬂer träffar över distriktsgränserna.

Bengt. Någon som kommer utan våra
skygglappar.
Efter en stunds diskussion är de
ÒXGTGPUQOCVVFGVOÁUVGƂPPCUGPV[Flig gemensam arbetsbeskrivning för
utvecklingskonsulenterna och en tydlig
samordning på förbundet – men att det
också ska vara möjligt att vid behov låna
in en utvecklingskonsulent med specialistkompetens från en annan region.
På topplistorna över områden att
utveckla har en grupp satt upp ”värva
aktiva medlemmar” och den andra
”få nya medlemmar aktiva”. De inser
snabbt att det här är ett område att samarbeta kring – gemensam utbildning och
gemensamma aktiviteter för att välkomna nya medlemmar och få dem att känna
sig behövda i föreningarnas arbete.
s 8K DGJÒXGT ƃGT NQMCNC VTÀHHCT FÀT
människor kan lära känna varandra,
tycker Berne. Det är en förutsättning för
CVVƃGTUMCDNKCMVKXC
ETT ANNAT GEMENSAMT ÖNSKEMÅL är att
utveckla samarbetet inom rörelsen, med
Junis, UNF och NSF. Här kan man säkert
också hjälpas åt och lära av varandra.
Kanske gå vidare efter Vit Jul-kampanjen
som fått fart på alla delar av rörelsen.
– Vi behöver erfarenhetsutbyte över
huvud taget, säger Bengt Sandberg. Bara
att distriktsstyrelserna träffas ger säkert
nya idéer.
Thomas konstaterar att erfarenhetsutbyte står högt på listan över önskemål
vid alla kurser och konferenser
– Men det är inte sånt här man diskuterar vid vanliga distriktsstyrelsesamlingar, säger Gunnel.
– Det är bra att få gå lite på djupet,
instämmer Carina. Sådana här frågor får
man annars bara diskutera i pauserna på
förbundets samlingar.
Innan de skils åt har de bestämt att
de ska ordna en träff mellan de båda
distriktsstyrelserna. Och att de gärna
fortsätter diskussionerna om regionalt
samarbete vid en ny samling i vår. Men
då får det bli i Örebro.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se
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Hur kan distrikten distrikten i Jämtland och Västernorrland samarbeta? Robert Lindh från
IOGT-NTO-förbundet diskuterar med Hans-Olof ”Hansa” Andersson och Vivan Åhman från
Jämtland.
FOTO: LENA LINDGREN

JbXYp^^XepXYifXi
ber genomfördes sedan nio regionala
seminarier (se artikeln här intill) om förutsättningarna för samarbete över distriktsgränserna.
&GXKUCFGCVVFGVƂPPUUVQTVKPVTGUUGHÒT
samarbete och rader av konkreta förslag
– men också en oro för att det regionala
N RUP-09 Det regionala utvecklingsprojek- utvecklingsprojektet ska vara första steget
tet ska ”förstärka den lokala och regionala i en ”regionalisering” eller sammanslagnärvaron”. Vad betyder det, och hur ska ning av distrikten i större regioner.
det gå till?
– Vi har till och med fått höra att nya
s8KMVKICUVÀTCVVƃ[VVCHQMWUKTÒTGNUGP utvecklingskonsulenter redan skulle vara
från utveckling av centrala verksamhets- utsedda för placering i de nya regionerna,
områden till utveckling av det lokala och berättar projektledaren Lena Lindgren. Det
regionala arbetet, säger Jan Linde, för- är förstås inte sant!
bundsstyrelsens representant i den rådJan Linde är också tydlig på den punkgivande projektgrupten:
pen.
– Vi ska inte omor– Att vara närvaganisera IOGT-NTO.
rande och synlig i
Det vi ska göra är att
lokalsamhället är vikƃ[VVC HQMWU QEJ ÒMC
tigare än vi insett tidiJAN LINDE, FÖRBUNDSTYRELSEN samverkan där det
gare. Det räcker inte
går, till exempel melatt öka antalet anställda för att rörelsen lan två kommuner på varsin sida om länsska utvecklas. Vi måste också se värdet av gränsen.
det ideella arbetet och den ideella kraften.
– Vi har ett handikapp i en snabbt förOm vi ska vara självkritiska, har vi haft en änderlig värld att vi har så starkt fokus på
tendens att underskatta värdet av medlem- NÀPGP(ÒTFGƃGUVCÀTFGVQKPVTGUUCPVXCT
marnas närvaro i lokalsamhället.
länsgränsen går I stället borde vi ha ett
Startskottet för projektet RUP-09 gick vid ”kyrktornsperspektiv”. Det område som
en distriktsstyrelsesamling i september. är intressant är det man ser om man klättDå tillsattes också den rådgivande projekt- rar upp i kyrktornet. Och då spelar gränser
gruppen med företrädare för distrikten. UQOƃQFGTGNNGTULÒCTKPIGPTQNN5COJÀNNGV
Nästa steg var att utse en projektledare, utvecklas utifrån tillgänglighet.
Lena Lindgren från Umeå. Under novemSom exempel tar han Västra Götalands-

Projektet RUP-09 ska utveckla
IOGT-NTO på lokal och regional nivå. Det ﬁnns en del broar
att bygga – och en del att riva.

¾M`jbX`ek\fdfi^Xe`j\iX
@F>K$EKF%;\km`jbX^iX
iXkkÔpkkX]fblj%½
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regionen, där IOGT-NTO har tre distrikt
i ett län, och där distriktskonsulenterna
samarbetar och gemensamt söker bidrag
från regionen. De sköter själva fördelningen av pengarna och driver dessutom ett
gemensamt folkhälsoprojekt.
– Distrikten äger projektet, fortsätter
Jan Linde. Initiativen till samarbete ska
komma från distrikten själva, inte från
förbundet. Därför får förbundsstyrelsen
inte delta i de regionala seminarierna.
Enda undantaget är de FS-ledamöter som
är distriktsordförande.
PROJEKTET RUP-09 PÅGÅR TILL januari 2009.
Fram till dess är projektledaren Lena Lindgren den sammanhållande länken. Det
är också hon som ska sammanfatta rapporterna från de nio seminarierna och
tillsammans med projektgruppen försöka
hitta en struktur för det fortsatta arbetet.
– Som helhet känns diskussionerna stiOWNGTCPFGQEJFGVƂPPUGPV[FNKIXKNLCVKNN
förändring, samverkan och gemensamt
utvecklingsarbete, säger hon.
– Än återstår många broar att bygga
– men också en del att riva, tillägger hon.
Ibland har man svårt att diskutera förutsättningslöst och se förbi dagens distriktsgränser och kretsar.

Anna-Greta Johansson från Värmland är
med i den rådgivande projektgruppen.
– Jag hoppas att det här är starten på
något nytt, en utveckling av distriktens
verksamhet och av samarbetet mellan
distrikt och föreningar. Och jag hoppas att
FGVKUKPVWTNGFGTVKNNCVVÀPPWƃGTÀPKFCI
upptäcker IOGT-NTO.
– Viktigast nu är att få upp ögonen för
att vi måste samverka mer än vi gör idag,
tycker hon. Inte bara mellan distrikten
utan också mellan föreningarna. Idag har
vi för mycket brandväggar.
Ett positivt exempel är samarbetet mel-

lan hennes eget distrikt Värmland och Skaraborgsdistriktet i det sociala arbetet.
– Där har vi bytt erfarenheter och hjälpt
varandra att tänka i nya banor. Det kan vi
säkert göra inom andra områden också.
– Bara att man sätter sig ner och pratar är
bra. När man träffas över distriktsgränserna upptäcker näraliggande distrikt att de
kan hjälpas åt och göra saker tillsammans
och få ut mer verksamhet för de resurser
vi har. Om vi hörs i Örebro och Karlstad
samtidigt, får det större genomslag.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

REGIONALT UTVECKLINGSPROJEKT, RUP-09
SYFTE: Förstärka den regionala och lokala närvaron, öka
regional samverkan och effektivitet i genomförandet av mål
och verksamhetsinriktning.
MÅL: Utveckla distriktens
förmåga att samverka i ett
regionalt perspektiv, forma
utvecklingsplaner för det
regionala arbetet, involvera
folkhögskolor och studieförbund i utvecklingsarbetet.

PROJEKTTID: Oktober
2007 – januari 2009. Regionala seminarier på nio platser
november 2007, april-maj 2008
och oktober-november 2008.
Distriktsbesök januari-mars
2008. Distriktsstyrelsesamling
september 2008.
PROCESSLEDARE: Olle
Rockström och Thomas Olli,
Tollare, Sören Eriksson och
Erik Wagner, Wendelsberg,

Elisabeth Bergström, Johnny
Johansson och Robert Lindh,
IOGT-NTO.
PROJEKTGRUPP: Jan Linde,
förbundsstyrelsen, Anna-Greta Johansson, Värmland, Per
Bengtsson, Blekinge, Vanja
Lindstedt, Västernorrland,
Per-Erik Lundberg, Västmanland
PROJEKTLEDARE:
Lena Lindgren.

”...och hela hemmet
brinner, hoppsan...”
Julen är en av våra största högtider. Inte bara när det
gäller mys med familj och vänner utan även när det
gäller t ex bränder. En ljusstake med levande ljus kan
få förödande konsekvenser för både hem och familj.
Och det kan gå mycket fortare än du tror.
Som medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan du teckna
försäkringar hos SalusAnsvar för allt du äger.

Ring SalusAnsvar Kundcenter!
De guidar dig gärna genom försäkringsdjungeln!
Telefon 0200-87 50 30. För mer information besök
www.salusansvar.se/iogtnto

I samarbete med SalusAnsvar
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Håkan Månsson och Soﬁa Hagström Månsson uppskattade den
alkoholpolitiska storhelgen.

TOLLARE Allt alkoholpolitiskt arbete är viktigt och
måste drivas glokalt: både kommunalt, nationellt och
internationellt. Den slutsatsen drog deltagarna efter att
under tre dagar bjudits på ett smörgårdsbord av gedigna föreläsare kring alkoholpolitik, när IOGT-NTO hade
alkoholpolitisk storhelg på Tollare Folkhögskola.
– Det var fantastiskt bra dagar, informativt, med

bra föreläsare. Inget var helt nytt, men jag har kopplat
ihop tankegångar och sett mönster jag inte sett tidigare, säger Monica Johansson från Oskarshamn. Hon
är relativt ny inom IOGT-NTO, men aktiv sedan länge i
MHF, Motormännens Helnykterhetsförbund, och i kommunalpolitiken.
En höjdpunkt tyckte hon var seminariet kring hur
världshandelsavtalen WTO och GATS påverkar den
svenska alkoholpolitiken. En annan var holländaren Vim
van Dalen som talade om alkoholreklam i Europa.

Ny mötesplats för
IOGT-NTO på nätet
INTERNET I mitten av december
lanserades en ny mötesplats på
nätet, en så kallad community, för
alla medlemmar i IOGT-NTO. Tanken är att den ska fungera som en
plats för diskussion, samarbete och
information.
– Man kan säga att vi försöker
översätta folkrörelsetanken till den
digitala världen, säger Lydia Mörling
på IOGT-NTOs kommunikationsenhet. Den plattform vi har haft tills
nu, Sobernet, uppfyller inte de kommunikationsbehov vi har.
På den nya mötesplatsen ﬁnns
traditionella diskussionsforum precis som i det gamla systemet, men
strukturen är förenklad och det blir
enklare att delta och följa de diskussioner som pågår. Mötesplatsen
innehåller också en funktion som
kallas ”rum”, där grupper av olika
slag kan diskutera och samarbeta.
– Vem som helst kan starta ett
rum där styrelsen, föreningen
eller den lilla arbetsgruppen kan
samarbeta, berättar Lydia Mörling.
Man får en gemensam kalender,
en bokhylla för dokument och ett
eget diskussionsforum bland annat.
Rummen kan vara helt öppna eller
bara tillgängliga för en liten grupp,
det kan man styra själv.
Mötesplatsen nås via hemsidan,
www.iogt.se. Du som har ett konto
på Sobernet kan använda samma
inloggningsuppgifter för den nya
mötesplatsen. Nya användare kan
registrera sig direkt på hemsidan.

Delad seger
i årets Pumpen
PUMPEN Efter en spännande
tävlingskväll och en minst lika
spännande genomgång av svar
och poäng blev det delad seger
i årets Pumpen-tävling. Lokalföreningarna 14 juni i Stockholm och 90 Mölndal lyckades
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Så här ser det ut på många
ställen under Pumpen-kvällen.
Koncentrerat sökande vid datorn
efter de rätta svaren, här hos
Tillsammans i Växjö.
FOTO: ANDERS KARLMAN

I Örnsköldsvik bakade Monika Johansson Vit Jul-pepparkakor
FOTO: BERTIL WESTIN
på julmarknaden.

M@KALC<E>8><I8IDwE>8
VIT JUL Engagemanget för IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit Jul
överträffar alla förväntningar.
– Det går mycket bättre än jag trott, säger projektledaren Rebecca
Lindberg. Många ﬂer kontrakt och många ﬂer aktiviteter under jullovet än vi vågat drömma om.
När Accent lämnas till tryck i början av december, har ca 5 000
personer skrivit på kontrakt där de lovar att vara nyktra under julafton, juldagen och annandagen för barnens skull.
– Målet var 2 000, säger Rebecca Lindberg. Vi räknade med att
kanske 10 procent av dem vi frågade skulle svara ja, men i genomsnitt är det över 60 procent som vill skriva på.
En förklaring till det tror hon är att budskapet är så lätt att ta till
sig, och att alla kan ställa upp på att vara nyktra för någon annans
skull.
Under hösten har hon rest runt och peppat IOGT-NTO-föreningar
runt om i landet, och ”alla vill vara med” – både när det gäller att
samla in kontrakt och att genomföra aktiviteter under jullovet för
barn som lever i missbruksmiljöer.
– Det blir minst ett 80-tal aktiviteter, troligen ﬂer.

kring en gemensam uppgift,
jobba koncentrerat och samtidigt ha roligt tillsammans
lockar både nya medlemmar,
som i nya föreningen Tillsammans i Växjö (bilden), och de
som har varit med länge.
– Alla tyckte att årets Pumpen var rolig och lagom klurig,
säger Bengt Isaksson i Vetlandaföreningen Fridsam som
varit med och tävlat många
gånger.
– Medan vi väntade på de
preliminära svaren, hann vi
dricka kaffe och prata igenom
tävlingen. Det var en bra
avslutning som också skapade
förväntningar för nästa år.
Hela resultatlistan och de
TÀVVCUXCTGPƂPPURÁJGOUKFCPYYYKQIVUG WPFGTƃKMGP
Medlem)

IOGT-NTO är en
välkänd organisation
UNDERSÖKNING IOGT-NTO är

båda samla ihop hela 69 poäng
av 72 möjliga.
Det var trångt på prispallen den här gången. På delad
andraplats, med 68 poäng,
kom lokalföreningarna Funbo
Framtid i Uppsala distrikt,
Framtiden i Hallands distrikt,
Borlänge i Dalarnas distrikt,
och Norrbottens Väl i Norrbot-

tens distrikt.
67 poäng och tredje plats
blev det för Friskt Mod,
Kramfors, och Nya Segrar i
Drömme, båda i Västernorrlands distrikt, samt Sollentuna
i Stockholms distrikt.
Men poäng och placeringar
är inte det enda viktiga under
Pumpen-kvällen. Att samlas

en välkänd organisation. Det
visar en opinionsundersökning
som Synovate Temo har gjort
på uppdrag av förbundet. På
frågan om de känner till någon
nykterhetsorganisation nämner sju av tio spontant IOGTNTO, IOGT eller NTO.
Mest känd är organisationen bland äldre, välutbildade,
höginkomsttagare och bland

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

Just att få helheten under kort tid, tyckte ﬂera
deltagare var det viktigaste.
– Många har inte helhetsbilden, varken i föreningarna eller i samhället, säger Håkan Månsson,
som sitter i styrelsen för skånedistriktet.
Han har varit med länge i IOGT-NTO och för
honom var dagarna både en nytändning.
– Mycket var en bekräftelse på vad jag redan
vet, men jag ﬁck inspiration och ﬂera konkreta
saker att ta med mig hem.

Nivån var hög på föreläsningarna, för hög
ibland tyckte Soﬁa Hagström Månsson, som
arbetar som Junis- och UNF-ledare i Västerås.
– Jag vill att alkoholpolitik ska vara enkelt och
konkret. Det blir lätt att det svävar ut och blir för
allmänt eller för invecklat.
Hon blir nästan arg när hon under dagarna
fått se hur läget är och hur mycket som behöver
göras. Nu vill hon hem och inspirera UNFarna i
lokalföreningen.

– Nu har jag en större bild att förmedla, men
också ﬂer verktyg i opinionsbildningen.
Utvärderingen visade också att alla var nöjda.
Trots det gedigna föreläsarfältet var det förhållandevis få deltagare, cirka 25 stycken. Något
som Peter Moilanen, ansvarig för IOGT-NTOs
alkoholpolitiska verksamhet, förklarar med att
det var ﬂera andra aktiviteter som krockade.
Något som ska rättas till nästa år.
PATRIK SANDSTRÖM

RÖRELSEN I MEDIA

personer som röstar på kristdemokraterna, folkpartiet och
vänsterpartiet. Minst känt är
IOGT-NTO i storstäderna och
bland ungdomar.
En stor majoritet av dem
som känner till IOGT-NTO har
en positiv inställning till organisationen. Bara tre procent är
negativa.
Av de tillfrågade upplever
varannan person att alkoholen
är ett samhällsproblem. Ungas
drickande, rattfylleri och alkoholrelaterat våld uppfattas
som de svåraste problemen.

Höj rösten mot EU
manar Anna Hedh
ALKOHOLPOLITIK – Sänk inför-

selkvoterna, höj rösten mot
EU, höj minimiskatterna och
försvara det svenska försäljningsmonopolet, alltså Systembolaget.
Det var uppmaningar från
Anna Hedh, svensk EU-parlamentariker, vid ett öppet
möte i Härnösand om EU och
alkoholen.
– I Bryssel måste man skrika
högt. Både den nuvarande och
föregående regeringen har
XCTKVCNNFGNGUHÒTƃCVCOQV'7
när det gäller alkoholpolitiken. Hotet mot folkhälsan är
ett starkt motiv för nya framstötar, framhöll Anna Hedh,
Nykterhetsrörelsen har, sade
hon, uppgiften att bilda opinion för en restriktiv alkoholpolitik även på EU-nivå.
Efter mötet skickade den
arrangerande IOGT-NTO-föreningen brev till regeringen
och riksdagens EU-nämnd med
krav på ökad aktivitet. En studiecirkel om EU och alkoholen
blir nästa steg. Mötet samlade
ett 50-tal personer och ingick i
HÒTGPKPIGPUÁTUƂTCPFG
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Jan Wimander, festivalgeneral för Piteå dansar och ler, vill gärna belöna dem som sköter sig. Det vill också från vänster Jonas Hallin UNF,
Anna-Lena Gröhn, IOGT-NTO, Henrik Fridström, Piteåpolisen, Eva-Lena
Lundberg, socialförvaltningen, och Jim Broström Kommunförbundet
Norrbotten.
FOTO: JENS ÖKVIST

Drogfri Exit gjorde
festivalen nyktrare
PITEÅ Belöna dem som sköter
sig i stället för att bestraffa
dem som inte gör det. En idé
som lyckades över förväntan
under festivalen Piteå Dansar
och Ler. Det visar en färsk
utvärdering av projektet Drogfri Exit.
Genom att registrera sig på
en hemsida lovade närmare
500 ungdomar mellan 13 och
17 år att vara drogfria under
festivaldagarna, och föräldrarna lovade att premiera
drogfriheten.
Som tack lockade festivalen

med en bonus till föräldrarna.
Vid utgången från festivalområdet alkotestades ungdomarna och 99 procent av testen var
negativa.
Alkotesterna genomfördes
av IOGT-NTO i Öjebyn och UNF
i Luleå, Jokkmokk och Piteå
tillsammans med folk från
Nattvandrarna, kommunen
och FMN.
– Det bästa med Drogfri
Exit var att vi lyckades sätta
fokus på vuxnas ansvar för
ungas drickande och att vi
belönade positivt beteende hos
ungdomarna, säger Anna-Lena
Gröhn, IOGT-NTOs distriktskonsulent i Norrbotten

TV4 HALLAND är ett av
många medier som uppmärksammat Vit Jul-kampanjen. De sände ett inslag
från GeKås i Ullared, där
hundratals kunder skrivit på
kontrakt om en vit jul. Runt
om i landet har lokaltidningar
intervjuat projektledaren
Rebecca Lindberg och lokala
företrädare för rörelsen.

Jk\]Xebfdd\[
m`ejkY`ck`ccG`k\
PITEÅ-TIDNINGEN och

NORRBOTTENSKURIREN
slog upp stort att Annakarin
Lundström, miljönämndens
ordförande i Piteå, vunnit en
miljöbil på Vit Jul-kalendern
från IOGT-NTO Lotterier – och
att bilen överlämnades av
IOGT-NTOs generalsekreterare Stefan Bergh med rötter
i Piteå.

Bm`eefmc[
fZ_Xcbf_fc
NYA WERMLANDSTIDNINGEN Monica Ståhl,
IOGT-NTOs distriktsordförande i Värmland, skriver
i en debattartikel om en ny
nationell handlingsplan mot
kvinnovåld, där alkoholens
roll inte ﬁnns med. ”Kvinnovåld och alkohol hör ihop”,
konstaterar Monica Ståhl.
”När det gäller annat våld
beräknas ca 70 procent bero
på att både den som slår och
offret är alkoholpåverkade,
så varför skulle inte samma
andel gälla vid just misshandel av kvinnor?”

KJELL-YNGVE NORDBERG
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FEM MINUTER MAHDI FARAH

=fijbXigXcbf_fcfZ_]i`_Xe[\c
Mahdi Farah är medlem i IOGT-NTO
och doktorand vid Massey-universitetet i Auckland, Nya Zeeland.
Han forskar på hur alkoholpolitiken
påverkas av frihandel.

N VILKA FRÅGOR SÖKER DU SVAR PÅ?

N VEM ÄR DU? BERÄTTA LITE OM DIN BAKGRUND!

– Jag är född och uppvuxen i Somalia. 1987
ƃ[VVCFGLCIVKNN'I[RVGPHÒTCVVUVWFGTCRÁ
WPKXGTUKVGVUPKXÁ + -CKTQ GPICIGTCFG LCI
OKI K 5QOCNKUMC UVWFGPVHÒTGPKPIGP UQO
XCT O[EMGV CMVKX 8K HÒTFÒOFG FGP FÁXCTCPFG FKMVCVQTPU MTKI OQV HQNMGV K PQTTC
5QOCNKC &GV KTTKVGTCFG FGP UQOCNKUMG
CODCUUCFÒTGP UQO HÒTUÒMVG UVÀPIC HÒTGPKPIGPU NQMCN &G GI[RVKUMC O[PFKIJGVGTPC ÒRRPCFG FGP KIGP QEJ HÒTMNCTCFG
CVV UVWFGPVHÒTGPKPIGP KPVG MWPFG UV[TCU
CXCODCUUCFGP/GPGHVGTFGVJCFGXKKPIC Mahdi Farah vill med sin forskning om alkohol
OÒLNKIJGVGTCVVHÁXÁTCRCUUHÒTP[CFG#VV och frihandel få ﬂer att inse att alkohol inte
FOTO: CORNELIA SCHMIDT
ÁVGTXÀPFCVKNNJGONCPFGVXCTHÒTTKUMCDGNV är någon vanlig vara.
QEJ FÀTHÒT MQO LCI UQO RQNKVKUM
ƃ[MVKPIVKNN5XGTKIG

s ,CI XKNN MCTVNÀIIC JWT HTKJCPFGNUCXVCN
DÁFG KPQO TCOGP HÒT 8ÀTNFUJCPFGNUQTICPKUCVKQPGP 961 QEJ TGIKQPCNC CXVCN UQO
0#(6#0QTVJ#OGTKECP(TGG6TCFG#TGC
RÁXGTMCT CNMQJQNRQNKVKMGP QEJ FÀTOGF
MQPUWOVKQPGP K WVXGEMNKPIUNÀPFGT + UVWFKGPKPIÁTHGONÀPFGTRÁQNKMCWVXGEMNKPIUUVCFKGTs'UVNCPF/GZKEQ0KIGTKC+PFKGP
QEJ(KLK,CIUMCWPFGTUÒMCJWTVKNNGZGORGN
CNMQJQNUMCVVRÁXGTMCUCXCVVGVVNCPFIÁVV
OGFK961GNNGTCPPCVHTKJCPFGNUCXVCN
N NÄR ÄR AVHANDLINGEN FÄRDIG?

s 5GPCUV HÒTUVC JCNXÁTGV  VTQT LCI
5GFCPJQRRCULCICVVFGPMCPCPXÀPFCUUQO
GVVFQMWOGPVHÒTCVVUVÀOOCCXGZKUVGTCPFGGNNGTHTCOVKFCHTKJCPFGNUCXVCNUGHHGMVGT
RÁCNMQJQNMQPUWOVKQPQEJCNMQJQNRQNKVKMK
WVXGEMNKPIUNÀPFGT
N VAD HAR DU FÖR PLANER FÖR FRAMTIDEN?

s,CIXKNNHQTVUÀVVCUQOCNMQJQNHQTUMCTGGNNGTLQDDCOGFCNMQJQNRTQLGMV
RÁ QNKMC JÁNN K XÀTNFGP /KP CODKVKQP ÀT CVV MWPPC OQDKNKUGTC FG
OWUNKOUMCNÀPFGTPCK961HÒTCVV
HÒTMNCTCCVVCNMQJQNKPVGÀTPÁIQP
XCPNKIXCTC,CIXKNNVCKPKVKCVKXVKNN
JGPPG CVV LCI UMTKXKV GP OCUVGTUWRRUCVU GPUVQTMQPHGTGPUQOCNMQJQNVKNNGZGORGN
QO '7 QEJ CNMQJQNRQNKVKMGP QEJ DÒTLCFG K#NGZCPFTKCK'I[RVGPUQOUVCTVUMQVVGVHÒT
RTCVC OGF JGPPG QO OÒLNKIJGVGTPC CVV GPNÀPITGMCORCPL
EVA ÅHLSTRÖM
HQTVUÀVVCUVWFKGTPCQEJFQMVQTGTCRÁCNMQeva.ahlstrom@iogt.se
JQNRQNKVKMGP ,CI XKNNG IÀTPC JC GP MÀPF
CNMQJQNHQTUMCTGUQOJCPFNGFCTGQEJ5QƂC
HÒTGUNQI5CNN[%CUUYGNNK0[C<GGNCPF&GV
XCTIWNFXÀTV
MAHDI FARAH
,CIUÒMVGVKNNFQMVQTCPFWVDKNFPKPIGPXKF
ÅLDER: Fyller 40 i januari
/CUUG[WPKXGTUKVGV 0ÀT LCI DNGX CPVCIGP
BOR: Auckland, Nya Zeeland
HTÁICFGLCIRTQHGUUQT%CUUYGNNQOJQPXKNNG
BAKGRUND: Biografmaskinist, projektleDNKOKPJCPFNGFCTGsQEJFGVXKNNGJQP
dare, diverse arbeten, fritidspolitiker
,CIHWPFGTCFGNKVGÒXGTXKNMCHTÁIQTUQO
XCT CMVWGNNC KPQO CNMQJQNRQNKVKMGP QEJ
AKTUELL som forskare med ett projekt om
frihandel och alkoholpolitik
HCUVPCFGHÒTCVVUVWFGTCJWTCNMQJQNRQNKVKMGPRÁXGTMCUCXHTKJCPFGNP

¾D`eXdY`k`feiXkkbleeXdfY`c`j\iX

N HUR KOM DU I KONTAKT MED IOGT-NTO?

[\dljc`djbXce[\ieX`NKFfZ_]ibcXiX
XkkXcbf_fc`ek\ie^femXec`^mXiX%½

s 0ÀT LCI HÁVV WRRGJÁNNUVKNNUVÁPF
DNGX LCI RNCEGTCF K 8ÀPGTUDQTI
&ÀT JCFG LCI GP NÀTCTG UQO XCT
P[MVGTKUV*QPDGTÀVVCFGCVVFGVHCPPUGP
QTICPKUCVKQPHÒTP[MVGTKUVGTK5XGTKIG
ƃ[VVCFGLCIVKNN)ÒVGDQTI&ÀTDNGX
LCIRQNKVKUMVCMVKXKOKNLÒRCTVKGVQEJUQO
RQNKVKMGT ƂEM LCI GVV DTGX QEJ GP DQM QO
CNMQJQNRQNKVKM HTÁP -XKNNGDÀEMUHÒTGPKPIGPUFÁXCTCPFGQTFHÒTCPFG7PQ#UUOWPFUQP,CITKPIFGJQPQOQEJDCFCVVHÁXCTC
OGFKJCPUHÒTGPKPIQEJFGVJCTLCIXCTKV
KVQNXÁTPW
N HUR FICK DU IDÉN TILL DITT FORSKNINGSPROJEKT?
OCH HUR HAMNADU DU I NYA ZEELAND?

s2ÁGPOGFKGMWTURÁ9GPFGNUDGTIUHQNMJÒIUMQNC VTÀHHCFG LCI 5QƂC /QFKIJ HTÁP
+1)6061HÒTDWPFGV ,CI DGTÀVVCFG HÒT
PERSONNYTT

Ny eldsjäl

Sören leder Projekthuset

Internationella rådet

FERJAL KATTO är ny redovisningsekonom på Eldsjäl Fond
AB och IOGT-NTO-förbundets
ekonomienhet. Hon är anställd av
Eldsjäl och arbetar halvtid där och
halvtid på IOGT-NTO. Ferjal efterträder Viktor Hemgren som gått
vidare till en annan anställning.

SÖREN ERIKSSON är ny verksamhetschef för Wendelsbergs
Projekthus. Han efterträder Eva
Blomqvist som han tidigare vikarierat för.
EVA BLOMQVIST är chef för en
ny enhet för medlemsfrågor på
IOGT-NTO-kansliet.

MAJ-LIS LÖÖW från IOGT-NTOs
förbundsstyrelse är omvald till
ordförande för Internationella
Rådet, styrelsen för IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut.
Ledamöter: Rose-Marie Frebran
och Pierre Andersson, IOGT-NTO,
Salam Kaskas och Anja Ragnarsson, UNF, Jenny Tapper och Mag-
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nus Falk, Junis, Fredrik Krantz och
Per Söderberg, NSF.

Utlånad till NBV
STEFAN DEGERLUND är tjänstledig från IOGT-NTOs kansli första
halvåret 2008 för att vikariera på
studieförbundet NBVs centrala
kansli. Där ska han ingå i ledningen.

INFORMATION FRÅN IOGT-NTO

God Jul & Gott Nytt År!

Förbundsstöd till bra idéer
UTVECKLINGSMEDEL De centrala stöden till verksamhetsutveckling under 2008 har
fördelats med fyra miljoner
kronor som utvecklingsstöd
till distrikten och två miljoner
kronor i projektbidrag som
kan sökas för mindre utvecklingsprojekt. Information om
de fyra miljoner kronorna
som ska sökas senast den 15
december har tidigare distribuerats till distrikten. Denna
information avser de två miljoner kronorna till projekt.
Projektmedlen syftar till att
lokalt stötta utvecklingsidéer
som ligger i linje med den
fastställda Mål och verksamhetsinriktningen för IOGTNTO.
Den totala potten för
utvecklingsstöd till projekt
under 2008 är två miljoner
kronor. Vi prioriterar att
stötta många små projekt
framför några få stora.
Dessa projektbidrag på två
miljoner kan sökas löpande
under året, dock senast 30
september och avser alltså lokala utvecklingsprojekt under
2008 inom ramen för Mål

Förbundet delar ut stöd till lokala projekt som utvecklar IOGT-NTO.

och verksamhetsinriktningen.
Ansökningar behandlas inom
fyra veckor från det att de
kommit förbundet tillhanda.
Beslut fattas av generalsekreteraren, Stefan Bergh. De
första ansökningarna för 2008
behandlas i januari.
Utöver detta ﬁnns en pott
för distriktens utvecklingsarbete på totalt fyra miljoner.
Särskild information har gått
ut till alla distrikt om ansökningsförfarande för detta.

Projektet ska ligga inom
ramen för IOGT-NTO:s Mål
och verksamhetsinriktning.
Av ansökan ska framgå att det
ﬁnns en egeninsats och/eller andra medﬁnansiärer i
projektet.
Handläggare
på kansliet
är Elisabeth
Bergström som
man kan kontakta om man
har frågor.

Skriv så här

Adresser och mer information

Ansökan ska innehålla följande rubriker:
• sökande förening, krets, grupp, distrikt
eller motsvarande
• bankgiro/plusgiro
• sökt belopp
• projekttid
• projekts syfte
• projektets mätbara mål
• beskrivning av genomförandet
• uppföljning/utvärdering
• eventuella samarbetspartners
• projektbudget (både intäkter, egeninsats
och kostnader)
• kontaktperson för projektet

På iogt.se/projektbidrag kan du läsa mer om
projektbidragen, men också ladda ned blankett med färdiga rubriker som ni kan använda
när ni ansöker om medel.
Ansökningar mejlas eller skickas per post
direkt till Elisabeth Bergström som också
svarar på frågor.
IOGT-NTO
Elisabeth Bergström
Gärdesgatan 15
667 31 Forshaga
Mobil 0733-72 62 44
E-post: elisabeth.bergstrom@iogt.se

Musikleken 2008
TÄVLA Musikleken är en tävling för dig som är intresserad
av musik. Du deltar i en grupp
tillsammans med andra. Deltagande lag är oftast föreningar från NBVs medlemsorganisationer. Tävlingen äger rum
den 5 februari 2008.
De som vill underlätta
för sig i tävlingen genomför en studiecirkel. Genom
studiecirkeln skaﬀar ni er
kunskap och förberedelsetid
för att bättre klara av vissa
av frågorna. Dessutom ger
genomförd studiecirkel även
poäng i tävlingen. Planera
redan nu för såväl studiecirkel
som tävling!
Kontakta NBV-avdelningen där ni bor om ni vill
genomföra studiecirkeln och
gå in på www.nbv.se för att
anmäla ert lag till tävlingen.

Utbildning i
förebyggeri
KURS Den 24-25 januari

och 26-27 januari genomför
IOGT-NTO en utbildning i metoderna Föräldrar
tillsammans och Ledare
tillsammans. Båda metoderna
bygger på aktuell forskning
och kunskapen om risk- och
skyddsfaktorer.
Avgift 1500 kronor för
medlemmar i IOGT-NTO
och gå ingår material, logi i
dubbelrum och viss reseersättning. Anmäl dig på
iogt.se/utbildningar

Nytt!
BUTIKEN I butiken ﬁnns nya
saker att beställa: Broschyr
om kommunal alkoholpolitik,
säljmaterial och rollup (att
låna mot fraktkostnad) för
Ledare tillsammans samt
Föräldrar tillsammans.

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

www.iogt.se

Drogfritt alternativ lockar

KALENDARIUM
JANUARI
11

DO-samling, Klara Södra, Stockholm

24-25

Metodutbildning för genomförare, Förebyggande arbete,
Lännersta, Saltsjö-Boo

25-26

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder

25-26

IOGT-NTO medverkar vid Kristdemokraternas kommunoch landstingspolitiska dagar, Uppsala

26-27

Metodutbildning för genomförare, Förebyggande arbete,
Tollare

FEBRUARI
1-2

IOGT-NTO medverkar vid Centerpartiets kommundagar,
Skövde

5

NBV:s musiklek

9

Regional kampanjutbildning, Stockholm

9-10

Ledarutbildning Huskuren del 1

16

Regional kampanjutbildning, Nässjö

23

Regional kampanjutbildning, Sundsvall

25-26

Lärande om socialt entreprenörskap,
distansutbildning, träff 1, Tollare

MARS

MÅNADENS VERKSAMHETSIDÉ

Ett seriöst alternativ till den
krogbaserade klubbverksamheten. Ett alternativ som ska locka
den redan nyktra publiken, men
även locka publik i allmänhet på
grund av dess spännande innehåll. Det är vad IOGT Centro
i Göteborg vill uppnå med sin
drogfria klubbverksamhet.
Under hösten 2006 och våren
2007 drev man en gång i veckan
kulturcafé med diskjockeys, konserter, pyssel, föreläsningar och
även teater vid ett tillfälle. Man
kallade det Café Centro, och det
har varit välbesökt och uppskattat med mellan 30 till 120 gäster
per gång.
De senaste två åren har
IOGT Centro också på Folknykterhetens dag ordnat fest på
Tempelriddareordens festlokal i
Göteborg. Dessa fester har lockat
över 100 gäster per gång och har
varit mycket omtyckta.
Under sommaren 2007 började
man planera något som man kalllar Party Realité och som hade
premiär i september i år. Party
Realité är en klubb där man en

gång i månaden fyller kulturhuset
Oceanen med så mycket kultur
man kan; spännande band, lokala
diskjockeyförmågor, livemåleri
framfört av inbjudna konstnärer, poesiscen och helt ekologiskt
café.
Party Realité vill inte bara vara
ett drogfritt alternativ, utan även
kunna locka med något som man
inte upplever annars.
På premiären kom cirka 130
personer och man lyckades med
att få en stor bredd på publiken
både vad gäller ålder och bakgrund. Klubbverksamheten har
fått bra uppmärksamhet i media
och uppskattas mycket av besökarna.
Med sin verksamhet visar Party
Realité att man kan nå ut till nya
målgrupper med verksamhet som
inte är så vanlig i IOGT-NTO.
Att inte bara göra verksamhet för
nyktra, utan att locka människor
utanför våra traditionella nätverk
är viktigt för rörelsen.
Här kan man läsa mer om
Party Realité:
myspace.com/partyrealite

1

Regional kampanjutbildning, Skellefteå

4

Alkoholpolitisk kurs, Stockholm

7-8

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder

9-15

NGRs vinterträff, Norge

29-30

Ledarutbildning Huskuren del 2

APRIL
V 16-17 Grundutbildning för nya förebyggargrupper en
vecka utomlands
26-27

IOGT-NTO medverkar vid Folkpartiets kommunala
riksmöte, Västerås

28-

Folknykterhetens vecka

MAJ
-1 Folknykterhetens vecka
9-10 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
9-11 IOGT-NTO:s grundutbildning i Förebyggande arbete, Tollare
13 Alkoholpolitisk kurs, Stockholm
JULI
1-6 NGRs sommarkurs, Färöarna
6-12 Almedalsveckan, Visby

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.

Aldrig tidigare har du haft så stor
nytta av den här plastbiten som nu.

Sven-Olov Carlsson
Medlemsnr 24019

Den där plastbiten, ditt medlemskort, är nämligen nyckeln till IOGT-NTO:s nya mötesplats på
internet. Här arbetar styrelser, arbetsgrupper och kommittéer tillsammans i egna smårum.
Och här träffar du andra medlemmar som du kan diskutera med i olika debattforum.
Kom in på iogt.se/möte, men glöm inte att ta med medlemskortet.

iogt.se / möte
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GODA LIVET Vad karaktäriserar en riktigt bra arbetsplats? På Björn Lundén

Information AB i Näsviken, utanför Hudiksvall, har personalen stor frihet
under ansvar – och de stortrivs. Accent har besökt företaget och försökt att ta
reda på vad som gör en arbetsplats till en del av ett gott och hälsosamt liv.
R E P O R TA G E

Nykter festﬁxare
sitter hellre hemma
INTERVJU Sveri-

ges mest kände
HGUVƂZCTG/KECGN
$KPFGHGNFÀTP[MVGTKUV5LÀNXUGT
JCPKPIGVRTQDNGO
med det men gäsVGTRÁFGINKVVTCPFGHGUVGTPC
XKNNQHVCXGVCXCTHÒT/GPULÀNX
UKVVGTJCPJGNNTGJGOOCOGF
PÀTCXÀPPGTRÁGPOKFFCI
(GUVIÒTJCPRÁLQDDGV
I FOKUS

Nyktra folkvalda
stöttar varandra
I FOKUS 4KMUFCIGPUP[MVGT-

JGVUITWRRXÀZGTKIGP+ITWRRGPUVÒVVCTFGXCTCPFTCÒXGT
RCTVKITÀPUGTPCDÁFGKCTDGVGV
HÒTGPOGTTGUVTKMVKXCNMQJQNRQNKVKMQEJMTCXRÁTGURGMVHÒT
FGPRGTUQPNKICP[MVGTJGVGP
I RÖRELSE

En huskur för
hela familjen

Hoppfull morsa på stan

I RÖRELSE *WUMWTGPJLÀNRGT

REPORTAGE Helén Jaktlund tar på sig sin röda jacka och ger sig ut i den kyliga lördagskvällen. I 17 år har hon varit Morsa på stan i Stockholm. Hon ser våld, missbruk och sexuell
utsatthet, men också hopp. När vuxna bryr sig, kan världen bli lite bättre.

DCTPQEJXWZPCKGPHCOKNLCVV
MQOOCPÀTOCTGXCTCPFTC
NÀTCUKIOGTQOUKIULÀNXCQEJ
XCTCPFTCQEJJCTQNKIVVKNNUCOOCPU

TIPS FÖR DIG SOM LÄSER DETTA NUMMER BAKIFRÅN

Politiker får ingen
alkoholutbildning

Männen måste lämna
plats för kvinnorna

7 AKTUELLT $CTCJÀNHVGPNCP-

FGVUTGUKFGPUMQOOWPGTJCT
WVDKNFPKPIQOCNMQJQNHÒT
RQNKVKMGT&GVXKUCTGPGPMÀV
UQO+1)6061ILQTV

6 DEBATT &GVÀTKPVGDTKUVRÁ
MQORGVGPVCMXKPPQTK+1)6
061RTQDNGOGVÀTCVVOÀPPGPKPVGXKNNNÀOPCRNCVUHÒT
FGOUMTKXGT¡UC*CIGNUVGFV

=ieepbkiXjk
k`ccjgi`k[iebk

Nytt projekt ska
öka samarbetet

Var ﬁnns polisen när
man behöver dem?

14 REPORTAGE England har
gått ifrån att vara ett av de
nyktraste länderna i Europa
till ett av de mest spritdränkta.
Nästan alla dricker och nykteristerna är få. Men nu börjar
problemen att tas på allvar.

40 I RÖRELSE 5MGRUKUGPOQV

38 KRÖNIKA &GVXGTMCTUQO

Jk\]Xe9\i^_

+1)6061UWVXGEMNKPIURTQLGMV4WRQOXCPFNCFGU
UPCTVVKNNGPICIGOCPIQEJ
UCOCTDGVUXKNLCPÀTFKUVTKMVGPKPUÁICVVFGULÀNXCUMWNNG
DGUVÀOOCKPPGJÁNNGV

QORQNKUGPXKNNMNCTCWRR
DTQVVIGPQOCVVCXUMTKXC
FGOGNNGTCVVJÁNNCUKIUÁ
NÁPIVDQTVCUQOOÒLNKIVHTÁP
DTQVVURNCVUGPUMTKXGT5VGHCP
,CTN

RQLMGPK+1)6061UP[GIGPGTCNUGMTGVGTCTG5VGHCP$GTIJ
*ÀTJCTJCPUKPCTÒVVGTDÁFG
RGTUQPNKICQEJKFGGNNC/ÒV
GVVRGFCIQIKUMVGPGTIKMPKRRG
UQOXKNNHÁ+1)6061CVVXÀZC

2 8 INTERVJU 2KVGÁXÀEMGT
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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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Marc Femenia Nobell.

FOTO: MARIA ZAITZEWSKY

/KOQ\CQEJJGPPGUHCOKNLƂEMJCPMQPtakt med för snart två år sedan, och har
följt sedan dess.
– Det görs ju många reportage om asylprocessen, om all väntan och oro. Men ingenstans har jag sett något om livet efter den
glada nyheten att man får stanna. Det är
ju inte lätt att anpassa sig till den svenska
vardagen, att få arbete och komma igång
med allt. Mimoza hade väntat i sju år innan
JQPƂEMUVCPPC7PFGTFGPVKFGPJCFGJQP
brutits ner.

MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se
ÒGun Zacharias ÒNolltolerans i Växjö Ò”Kvinnlig ordförande nu!” ÒKöpstress
GRANSKNING

JkXkc`^XbXj`efeYipk\idfkcX^\efZ_bXijg\cY\if\e[\k
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MARC FEMENIA NOBELL
S V E R I G E S ST Ö R STA T I D N I N G O M D R O G E R O C H N Y K T E R H E T

N FOTOPRIS ”En ovavslutad resa” handlar
om Mimoza Simonaj från Kosovo, och hennes familjs kamp för att skapa sig ett nytt
liv i Sverige sedan de beviljats uppehållstillstånd.
För Marc är det inte pengarna utan äran
som betyder mest. Blev han förvånad?
– Mest överraskad blev jag över nomineringen. Att jag dessutom skulle vinna
vågade jag inte ens tänka på, säger 34-åriga
Marc, som ser utmärkelsen som en bekräftelse på att han är på rätt väg i livet, att han
faktiskt är en duktig fotograf.
För det var inte självklart att han skulle
ägna sig åt foto. I hemstaden Barcelona började han plugga till civilingenjör och som
23-åring kom han till Sverige som utbytesstudent för att slutföra sina studier på KTH
i Stockholm.
– Jag skulle bara stanna i ett år. Men så
ƂEMLCIOÒLNKIJGVCVVFQMVQTGTCQEJVCEMade ja.
Marc blev således kvar. Och han tog sin
doktorsexamen i korrosionslära. Men då
visste han redan att han ville satsa på foto.
Han gick en reportagekurs på Tollare folkhögskola, sedan Fotoskolan i Stockholm
och går nu andra året på Nordens fotoskola
på Biskops Arnö.

– Tänk om hon, som ung och stark, hade
kunnat få börja jobba snabbare. Då hade
hennes förutsättningar varit mycket bättre. Vad i systemet gör att det tar hela sju
år för en person att få uppehållstillstånd?
säger Marc, som är kritisk till de enormt
långa handläggningstiderna.
Han tror att hans egen invandrarbakgrund är en del av hans intresse för integrationsfrågor – även om hans fall inte alls
liknar Mimozas.
– De skiftande roller jag intar när jag
är i Sverige och i Spanien har fått mig att
TGƃGMVGTCMTKPIFGJÀTHTÁIQTPC*ÀTÀTLCI
en del av minoriteten. Där är jag en del av
majoritetssamhället. Det är intressant hur
det påverkar mig som person, säger han.
Han har inga nya projekt på gång, eftersom han fortfarande är under utbildning.
Han vill förstås avsluta historien om Mimoza, när det är dags. Kanske blir det när de är
på väg, har fått jobb och livet rullar på.
Annars drömmer han om att i framtiden
kunna driva egna, större, projekt, vid sidan
av jobbet som frilansfotograf. Ett drömprojekt är att skildra ursprungsbefolkningar.

@MvEK8E
ÅLDER: 34
Gw
BOR: i lägenhet i Stockholm.
JM<I@><
FAMILJ: Flickvän
YRKE: Fotograf
AKTUELL: Fick Scanpix stora fotopris 2007
Att vara utanför
mitt i ett
annat land

BILDREPORTAGE

         

Marc Femenia Nobell har hundratusen skäl att vara glad. Nyligen
vann han Scanpix stora fotopris på
100 000 kronor för sin bildserie ”En
oavslutad resa” som publicerades i
årets första nummer av Accent.

GODA NYHETER

Svenskar bra på
att kramas

Världen blir bara
bättre och bättre

KONTAKT 94 procent har
kramat någon den senaste
veckan. Det visar en undersökning gjord på uppdrag
av Röda Korset. Mest kramsugna är storstadsbor.

HÄLSA Andelen fattiga i
världen har mer än halverats, enligt Världsbanken.
De senaste fem åren har
antalet minskat med mer än
76 000 personer varje dag.

Undernäringen har minskat
från 37 till 17 procent sedan
1970 och andelen med säkert
vatten ökat från 30 till 80
procent. Barnarbetet har
halverats, spädbarnsdödligheten minskat från 12 till 5
procent och analfabetismen
har minskat från 52 till 23.

Gör gott medan
du sover gott

Orsa kommun
blir rökfri

VÄLGÖRENHET Om du köper
bäddsetet ”Kompis” från
Röda Korset går 12,50 direkt
till ett cyklonvarningssystem
i det översvämningsdrabbade Bangladesh. Sov gott!

RÖKNING I Orsa är det
färdigrökt på arbetstid och
närområden kring arbetsplatserna. Anställda som vill
sluta röka ska få stöd och
ekonomisk ersättning.
ACCENT JUL/NYÅR 2007

