
Lars Erlman gick från suparfester till superklassiker
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TEMA:
ÄLDRE  KVINNOR OCH ALKOHOL 

”NYKTERHETEN 
HELT NATURLIG”
Caroline Wennergren 
tillbaka i Melodifestivalen

ALKOHOL OCH 
HJÄRTAT
Nej, lite vin är inte 
bra för hälsan

TILLBAKA I HANOI
Så gick det med IOGT-NTO-
rörelsens projekt

EN TUFF  
UTMANING 



STRANDMANFONDEN

Stipendier utdelas till unga medlemmar i IOGT-NTO-rö-
relsen för fortsatt utbildning i något praktiskt yrke, t.ex. 
jordbruk, trädgårdsskötsel, hantverk, verkstadsarbete eller 
liknande, till studieresa eller som hjälp vid grundandet av 
egen verksamhet eller för fortsatta studier vid universitet/
högskola.
▶ Ansökan senast 30 april 2015.

THYRA OCH TURE E WESTERBERGS STIPENDIEFOND

Stipendium ur fonden kan tilldelas medlem i IOGT-NTO 
som utbildar sig till läkare eller tandläkare. Den sökan-
de ska ha varit medlem i rörelsen minst tre år samt vara 
icke-rökare. Beslut om stipendium ur fonden sker under 
hösten 2015. 
▶ Ansökan senast 29 maj 2015.

IOGT-NTO:S UNGDOMSSTIFTELSE

Utdelning från stiftelsen för aktiviteter och utbildning 
inom IOGT-NTO-rörelsen som stimulerar till aktivitet 
bland ungdomar, till studerande ungdomar (särskilt inom 
områdena socialt arbete, media, sjukvård och polis) samt 
till fritidsanläggningar/kursgårdar för ungdomar. 
Under 2015 kommer särskild hänsyn tas till anpassning av 
lokaler för familjeverksamhet med betoning på barn och 
ungdomar.
▶ Ansökan senast 29 maj 2015.

STIG KROONS FOND FÖR IDÉUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP

Fondens ändamål är att genom stipendier stimulera unga 
rörelsemedlemmar att utveckla idéer och skriva ner dessa 
till förslag om hur man ska göra för att på bästa sätt skapa 
resurser för arbetet mot alkohol, droger och våld bland 
ungdomar samt genomförandet av dessa idéer.
Den sökande ska vara högst 35 år och vara aktiv medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen.
▶ Ansökan senast 29 maj 2015. 

STIFTELSEN OSKAR FRANZÉNS STIPENDIEFOND

Fonden ger hjälp till utbildning för helnyktra ungdomar 
inom IOGT-NTO-rörelsen och som kan förväntas att i 
framtiden förbli aktiva i denna rörelse. Den sökande ska 
vara under 25 år, aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen, kun-
na beskriva vad stipendiet ska användas till och dokumen-
tera utbildningen man får stipendium för. 
▶ Ansökan senast 31 augusti 2015 på särskild blankett 
(beställs från info@iogt.se).

MÖJLIGHET ATT SÖKA STIPENDIER! 
Medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen kan söka stipendier ur olika fonder och stiftelser som IOGT-NTO förfogar över.Här ser ni 
vilka fonder/stiftelser som är aktuella i år. Kompletta beskrivningar av fonder/stiftelser och information om hur ansökan går 
till hittar du på www.iogt.se/fonder eller ring 08-672 60 10 så skickar vi informationen till dig via brev. 
Välkommen med din ansökan! 
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Innehåll. Nummer 1/2015

Superman. För fem år sedan var 
Lars Erlman en alkoholiserad soff-
potatis med stor övervikt. I dag är 
han en helnykter toppidrottsman 
som genomfört superklassikern. 

Melodifestival. En av de tävlande 
i Melodifestivalen är uppvuxen på 
IOGT-NTO:s folkhögskola Wendels-
berg. ”Nykterheten är helt naturlig”, 
säger Caroline Wennergren.

Alkohol och hälsa. Nej, små mäng-
der alkohol verkar inte vara den hälso-
kur alla pratat om de senaste åren. 
Det visar en ny studie från Svenska 
Läkaresällskapet och IOGT-NTO.

Alkohol och äldre. ”Ingen märkte 
att mamma drack”, berättar Mari-
anne, som tycker att vården borde 
bli mycket bättre på att titta efter 
tecken på missbruk hos äldre.

OMSLAGSFOTO 
Henrik Hansson

Vietnam. Efter tio år återvänder Pierre Andersson 
till Hanoi, där han jobbade med projekt för IOGT-NTO-
rörelsen under två år.

Färre erbjuder 
hemleverans av vin | 6
Efter IOGT-NTO:s polisanmälan och 
departementets utredning har flera 
näthandlare slutat hjälpa till med 
transporterna.

Alkoholreklam  
kan ge miljonböter | 8
Nu står det klart att svenska 
myndigheter vill tillämpa förbudet mot 
alkoholreklam även för kanaler som 
sänds från Storbritannien.

SJ ser mellan  
fingrarna | 11
Trots att lagen är tydlig så brister SJ i 
tillämpningen när det gäller medhavd 
alkohol.

Dags att tycka till | 4
LEDARE I sommar ska IOGT-NTO:s 
kongress besluta om en ny strategisk 
inriktning. Nu kan du läsa ett utkast och 
tycka till.

Härligt att börja på nytt | 47
ORDFÖRANDEN Ett nytt år betyder nya 
möjligheter. Nu måste vi ta tillvara på 
idéer och erfarenheter från de tusentals 
nya medlemmar vi har, skriver vice 
ordförande Andrine Winther.
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Chefredaktören.  
Pierre Andersson
Dags att tycka till

Vad ska IOGT-
NTO vara?

I Sverige finns omkring 785 000 männ-
iskor över 25 är som inte har druckit 
alkohol det senaste året. Detta enligt 
en undersökning som genomfördes av 

STAD förra året. 
Av alla dessa nykterister i vuxen ålder är 

knappt 31 000 medlemmar i IOGT-NTO. 
Varför är det så? Det kan knappast bero 
på att organisationen är okänd – under-
sökningar visar att en mycket stor andel 
av svenskarna känner till oss. Det kan 
knappast heller bero på att folk inte delar 
IOGT-NTO:s syn på alkoholpolitik, grun-
derna i den restriktiva politiken har ju 
tvärtom ett starkt folkligt stöd. 

”Vi är inte tillräcklig relevanta”, var det 
någon som sade om det här på ett möte jag 
var på nyligen. Kanske är det så. Vi som 
redan är medlemmar och engagerade ser 
ju allt det goda, all nytta som den här folk-
rörelsen gör – men hur tydligt är det utåt?

På kongressen i sommar ska IOGT-
NTO anta en ny strategi som kanske kan 
bidra till att öka tydligheten. I det utkast 
som arbetsgruppen nyligen lade ut på 
iogt.se har man reducerat de strategiska 
områdena till tre: En politik för ett nykt-
rare samhälle, att utmana alkoholnormen 
och en ”modern, traditionell folkrörelse 
som erbjuder nykter gemenskap”.

Jag tycker att det är en utmärkt sam-
manfattning av vad IOGT-NTO är och 
bör vara. Läs gärna hela utkastet själv och 
tyck till om innehållet här: http://korta.
nu/strategi2016.

SKRIV TILL OSS på accent@iogt.se  
eller Box 12825 , 112 97 Stockholm
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Redaktionen. Det är vi som gör Accent.

Opinion. 
Intressant om mjölkfest!
■ När jag läste det mycket 
innehållsrika och intressanta 
nya numret av Accent fick jag 
se en bild som jag gärna vill 
kommentera, Mjölkfest på 
sidan 9.

Den första av mina två etno-
logiska uppsatser om IOGT:s 
ordensväsen heter IOGT:s 
oskrivna arbete 1879–1970 
och beskriver IOGT:s ordens-
hemligheter. Här ingick 
”lösen”, det lösenord en med-
lem fick efter att ha betalat 
medlems avgiften för ett kvartal och som 
tjänade som ”entrébiljett” till ett logemöte. 
Flera av mina informanter skrev om ett 
och samma lösenord, nämligen ”Mjölk och 
flytande frukt” och jag vill gärna citera vad 
en av informanterna, Werner Johanson i 
Halmstad, skrev:

”Lösen skulle ju också vara ”ett fältrop, 
fullt av betydelse” enligt en deklaration 
i ritualen. Den var internationell och utgavs 
av ICT (International Chief Templar). Men 
då ”Olsson med skägget” som ICT en gång 
som lösen tog ”Mjölk och flytande frukt” så 
blev man betänksam, då man under möte-
na ett helt kvartal nödgades viska detta 
lösensord i örat på en medmänniska! 

När uppsatsen väl var skriven och tryckt 
kom följande kommentar från Kalle Wennberg:

”I behandlingen av lösen har du givit gott 
utrymme åt 'Mjölk och flytande frukt' utan 
att (kunna?) ge motivering åt den formu-
leringen. Men 1936 hade vi dels ett gott 
samarbete med Mjölkcentralen i propa-
ganda för mjölken som motsats till alkohol, 
ett samarbete som bröts på ett brutalt 

sätt av potatisodlande bönder, som hotade 
att lämna Mjölkcentralen, dels hade IOGT 
inlett sitt arbete för fruktdrycker. Vi hade 
bland annat ett stort propagandamöte 
i Auditorium under medverkan av både 
ICT Oscar Olsson och jordbruksminister 
Bramstorp och det ordnades konferenser 
om alkoholfria fruktdrycker, varvid både 
läkare och vetenskapsmän föreläste.”

Så bilden i Accent är sannolikt från 
propagandamötet i Auditorium. När jag fick 
ge ut IOGT – från Orden till förening tog jag 
därför med Kalle Wennbergs kommentar. 
Han hade alldeles rätt, jag kände inte till 
bakgrunden till lösenordet, av det enkla 
skälet att ingen informant hade sagt något 
i den vägen.

INGRID NILSSON, LF 4774 HUDDINGE

Svar direkt:
■ Stort tack för ditt brev Ingrid, det här 
hade vi ingen aning om!

PIERRE ANDERSSON, CHEFREDAKTÖR

I april 1939 arrangerade 
Stockholms godtemplarna mjölkfest. 

Statsråd höll tal och god templaren 
Oscar Olsson (th) höll i trådarna.
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SKRIV TILL OSS på accent@iogt.se  
eller Box 12825 , 112 97 Stockholm

” Substitutionsbehandling – 
en narkotikapolitisk bomb”
Har narkomanen några rättigheter eller 
skyldigheter? Frågan har hamnat under 
bordet i den svenska drogdebatten. Den tas 
över huvud taget inte upp i några offentliga 
diskussioner. Så låt oss börja med narkomanens 
rättigheter. Har narkomanen någon rätt att få 
hjälp med att bli drogfri genom samhällets 
vård? Beroendeläkarna rekommenderar 
idag nästan enhälligt (det finns undantag) 
att narkomanen ska ställas in på så kallade 
substitutionsmediciner. Vad innebär det?

■ Substitutionsmediciner ska ersätta narkotikan med 
någonting annat. Men de substitutionsmediciner som 
används idag (metadon, subutex m.fl.) är narkotika för 
användning i medicinskt bruk. Alltså är substitutionsmedi-
cin ett felaktigt begrepp som för allmänheten (och många 
politiker) bakom ljuset.

 Professor Lars Gunne som på slutet av 1960-talet 
introducerade den första medicinen (metadon) av det 
här slaget i Sverige har aldrig använt begreppet substitu-
tionsmedicin. Han kallar det för underhållsbehandling av 
narkomani. Det är helt korrekt använt. Man ger ett annat 
slag av narkotika till narkomanen för att underhålla narko-
manin under litet mer kontrollerade former.

Narkomani är en kronisk sjukdom. Det är en sjukdom 
som de flesta narkomaner vill fortsätta att ha under rätt 
många år av sitt liv. Det finns en bot mot detta. Men det 
kräver att narkomanen slutar använda narkotika. De flesta 
narkomaner vill inte det. Men det finns narkomaner som 
vill sluta. De behöver hjälp med detta. 

Beroendeläkarna har nästan helt slutat att ge sådan 
hjälp. Det kan bero på att de inte har någon bra medicinsk 
metod att ta till. Därför går de flesta beroendeläkarna (inte 
alla) in för att ge underhållsbehandling av patienternas 
narkomani. Med andra ord: narkomaner som vill sluta och 
går till en beroendeläkare har ingen chans att få hjälp till 
en drogfri behandling, om de inte råkar träffa på någon av 
de mycket få läkare som inte vill ge underhållsbehandling.

Det är här frågan om narkomanens rättigheter kommer 
in. Har narkomanen ingen rätt att få en behandling som 
leder till drogfrihet? Majoriteten av beroendeläkarnas svar 
är: nej! Narkomanen ska ha tur om han eller hon lyckas 
träffa på en läkare som vill satsa på en drogfri behandling. 
Detta är inte acceptabelt! Narkomaner som vill ha en drog-
fri behandling ska ha rätt till detta.

De mediciner som används inom underhållsbehandling 
är klassade som narkotika. Samtliga används för att ersät-
ta heroin eller andra opiater. Dessa narkotikaklassade 
mediciner kan inte användas för att behandla amfetami-
nister eller andra missbruk av centralstimulerande medel, 
inte heller för att behandla cannabismissbruk eller annat 
missbruk av hallucinogener. Skälet är att dessa mediciner 
inte har någon effekt på sådant missbruk.

Ändå förekommer det idag att beroendeläkare ger nar-
kotikaklassade mediciner som endast har effekt på opiater 
till patienter som inte använder opiater, dvs. narkomaner 
som använder centralstimulerande mediciner eller hal-
lucinogener. Detta är ingenting annat än kvacksalveri. Men 
Socialstyrelsen ingriper inte mot sådana tjänstefel hos 
beroendeläkare i dag.

Det är också Socialstyrelsen som har skapat förut-
sättningarna för den snabbt ökande dödligheten hos 
narkomaner som använder sådana narkotikaklassade 
mediciner som skrivs ut av beroendeläkare i dag. Det beror 
på ett beslut som Socialstyrelsen tog 2004 och som gav 
beroendeläkarna mycket starkt utökade befogenheter att 
skriva ut metadon, subutex med flera narkotikaklassade 
läkemedel utan den kontroll som sådan verksamhet tidi-
gare än 2005 underkastades. Men Socialstyrelsen har inte 
dragit någon som helst praktisk slutsats av detta mycket 
allvarliga felbeslut. Finns det ingen som utövar tillsyn 
över Socialstyrelsens verksamhet? Tyvärr finns det ingen 
sådan myndighet!

Med Socialstyrelsens katastrofala beslut på detta 
område och med beroendeläkarnas starkt stegrade andel 
underhållsbehandling i stället för drogfri behandling har 
beroendeläkarnas insatser i vården nu bidragit till ett ökat 
narkotikamissbruk i samhället. Det här är både en etisk 
fråga och en politisk fråga. Den diskuteras inte alls i sam-
hället i dag.

Så till den inledande frågan: Har narkomanen några rät-
tigheter eller skyldigheter? Rättigheten till legal narkotika 
utskriven av beroendeläkare har narkomanen fått av Social-
styrelsen och beroendeläkarna. Men rättigheten till en vård 
som leder till drogfrihet har narkomanen förlorat. Och hur 
är det med narkomanens skyldigheter? De finns i social-
lagslagstiftningen, till exempel LVU och LVM. Men dessa 
lagar används allt mindre. Så i praktiken har narkomanen 
inte heller några skyldigheter längre. Ingen annan befolk-
ningsgrupp har haft en liknande utveckling i samhället.

ROLF BROMME OCH JAN STENEFORS

Opinion. 



Fakta. Hemleverans 

I somras lade regeringens 
utredare Jörgen Hettne ett 
förslag till reglering av privat 
införsel av alkohol som köpts 
via internet. 

Enligt förslaget ska det vara 
tillåtet att sälja och köpa alko-
hol via nätet. Företaget som 
säljer alkoholen ska också ha 

rätt att förmedla kontakt med 
ett oberoende transportföretag 
som är registrerat för alkohol-
leveranser. Säljaren blir också 
ansvarig för att alkoholskatten 
betalas. Varorna ska endast 
kunna levereras till kundens 
bostad under Systembolagets 
öppettider.

Efter IOGT-NTO:s anmälan:

Färre erbjuder 
hemleverans av vin
Färre aktörer levererar 
alkohol hem till privat-
personer efter IOGT-
NTO:s polisanmälan 
och statens utredning. 
Fler näthandlare låter 
nu kunden själv ordna 
transporten.
ALKOHOL Nätvinhandeln har 
påverkats av IOGT-NTO:s polisan-
mälan och de statliga utredningar 
som genomförts. Marknaden före-
faller nu domineras av tre stora 
aktörer, svenska Vintjänsten AB, 
som driver flera vinklubbar, danska 
Winefinder och tyska The Wine 
Company. Av dessa tre kan man 
beställa vin direkt på webbplatsen 
och automatiskt få frakten ordnad. 
Företagen har avtal med ett eller 
flera stora fraktbolag.

Många näthandlare avstår 
numera från att tillhandahålla 
frakttjänst. Kunderna får ombe-
sörja frakten själva, även om 
näthandelsbutikens webbplats 
ger tips på vart de kan vända sig. 
Utvecklingen är i linje med utreda-
rens, Jörgen Hettne, förslag som 
innebär ett krav på att frakten görs 
av ett oberoende fraktbolag eller 
av kunden själv.

Flera aktörer har också lagt 
ned eller sålt sin verksamhet. Ett 
par är också vilande, sannolikt i 
avvaktan på domen mot företaget 
Handla vins ägare, som är åtalad 
för brott mot alkohollagen efter 
IOGT-NTO:s anmälan.

Antalet köp har dock inte 
minskat av det minskade antalet 
aktörer. Tvärtom ökar internet-
köpen för varje år. Särskilt stor 
var ökningen mellan 2012 och 
2013. Det visar Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplys-
nings, CAN, undersökning.

– Fler studier än vår visar att det 
blivit vanligare, även om man ska 
komma ihåg att det är från mycket 
låga nivåer, säger Håkan Leifman, 
CAN:s direktör, till Accent.

De tre största aktörerna uppger 
att de betalar svensk alkoholskatt 
för kundens räkning. Övriga bolag 
uppmanar kunderna att själva 
betala in alkoholskatten.

Enligt Håkan Leifman är det 
dock inte så många som lyder 
uppmaningen.

– Vi jämför den mängd som 
beställs via internet, enligt våra 
undersökningar, med den alkohol-
skatt som Skatteverket fått in. Det 

fattas mycket skattepengar. Om 
nu inte de som svarat missförstått 
frågan och uppgivit alkohol som 
de köpt från Systembolaget via 
internet, säger Håkan Leifman.

Och så kan det säkert vara i vissa 
fall. Flera vinklubbar säljer inget 
vin själva utan rekommenderar 
sorter som säljs på Systembolaget. 
När man väljer ”Beställ” på klub-
bens webbsida länkas man vidare 
till Systembolagets hemsida. 
Alkoholen som beställts hämtas 
sedan ut i den Systembolagsbutik 
man valt. Varan betalas i kassan 
när den hämtas. Eventuellt kan 
kunden uppfatta det som en inter-
netbeställning från vinklubben.

EVA EKEROTH

Alkoholförsälj-
ning påverkar 
alkoholdöd
ALKOHOL Hur mycket alkohol som 
säljs är ett bra mått på hur många 
som dör av alkohol. Resultaten är 
säkrare än om personer själva får 
rapportera sin konsumtion. Det 
visar en ny skotsk studie.

I studien har man tittat på för-
säljningsstatistik i elva regioner 
i Storbritannien. De regioner där 
mer alkohol än genomsnittligt 
såldes hade också den högsta 
alkoholrelaterade dödligheten.

Sambandet är något svagare i 
områden med stor turism.

EVA EKEROTH

Alkohol bakom 
var tionde 
trafikdöd
ALKOHOL Alkohol ligger bakom 
10,9 procent av världens trafik-
olyckor med dödlig utgång. Alko-
holrelaterade olyckor leder dub-
belt så ofta till döden. Det visar en 
undersökning som försäkrings-
bolaget Allianz har låtit göra. 

Allianz analys visar på stora 
regionala skillnader. Östeuropa 
och Centralasien ligger i topp med 
18,2 procent av trafikdöd orsakad 
av alkohol. 

Det land som utmärker sig allra 
mest är Vitryssland där alkohol 
orsakar 51,4 procent av olyckorna 
med dödlig utgång i trafiken. Ita-
lien är bäst i Europa med endast 
2,7 procent.

Oftast är det män mellan 21 
och 24 år som utsätter sig själva 
och andra för risken.

EVA EKEROTH
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Allt oftare får köparen 
ordna egen transport av 

beställda varor. 

Högst andel dödsolyckor 
på grund av alkohol sker 

i Östeuropa och Centralasien.
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Så här gick 2014 för IOGT-NTO 
Under hela 2014 har IOGT-
NTO:s mål varit att uppnå 
fyra femmor – 5 procent 
högre alkoholskatt, 50 nya 
verksamheter, 500 fester 
och 5 000 nya medlemmar. 
Accent har kollat hur det gick.

I RÖRELSE Redan i början av året 
nåddes den första femman. Då 
lovade dåvarande finansminister 
Anders Borg (M) en höjning av 
alkoholskatten. 

Den andra femman var att IOGT-
NTO under året skulle få 50 nya 
verksamheter. Alltså 50 nya fören-
ingar, nätverk, kamratstödsgrup-
per, alkoholpolitiska grupper eller 
liknandeg på IOGT-NTO.

– Vi har landat 
en ganska rejäl 
bit över 50 nya 
verksamheter. 
Och så har 
IOGT-NTO under 
året fått 21 nya 
föreningar. Det är nästan en för-
dubbling jämfört med hur många 
det brukar vara. Det beror förstås 
på ett fantastiskt arbete från våra 
medlemmar och distrikt, säger 
Erik Wagner, ansvarig för strate-
gisk utveckling.

Så här nära nyår kan man fråga 
sig hur det varit med festandet 
inom rörelsen under året som gått.

– Vi har troligen haft 500 fester. 
Vi har gjort en uppskattning till-

sammans med distriktskonsulen-
terna. Det här med fester verkar 
vara en fråga som våra medlem-
mar går igång på, det är viktigt 
med det sociala, att träffas, säger 
Erik Wagner.

Tre av fyra rätt alltså. Men lika 
bra har det inte gått med värvning-
en. Målet var 5 000 nya medlem-
mar under året. Den 18 december 
hade IOGT-NTO välkomnat 3 699 
nya personer till rörelsen.

– Om vi ska öka i medlems-
antal, vilket vi har som mål, så är 
det runt 5 000 nya medlemmar 
vi behöver få varje år. Nu går vi 
troligen plus minus noll, säger 
Erik Wagner.

NATHALIE C. ANDERSSON

Ny politik mins-
kar drickande 
i Ryssland
ALKOHOL Höjd alkoholskatt, en 
omklassning av öl från livsmedel 
till alkoholdryck och begränsning-
ar i var och hur alkohol får säljas. 
Det är några av de alkoholpolitiska 
åtgärder 
som införts i 
Ryssland på 
senare år.

Nu börjar 
politiken ge 
resultat. För-
säljningen av 
alkohol har 
minskat med 
så mycket som 25 procent mellan 
2012 och 2013 och antalet som 
dör av alkoholrelaterade sjukdo-
mar har sjunkit.

Trots de goda resultaten 
begärde president Vladimir Putin 
oväntat i ett tal på julafton att 
priset på vodka bör ses över och 
hållas nere. Utspelet kan vara 
ett försök att behålla popularitet 
i den ekonomiskt och politiskt 
trängda situationen.

PIERRE ANDERSSON

DRUGNEWS/ SVEN LILJESSON

IOGT-NTO drar igång digitalt aktivistnätverk
Nu kan den som inte är 
helnykterist, men ändå vill 
engagera sig mot alkohol 
tillsammans med IOGT-
NTO, ingå i ett digitalt 
aktivistnätverk.

I RÖRELSE – Under alkoholstör-
kampanjen insåg vi att det finns 
många icke-medlemmar 
som stöder våra frågor och 
som gärna vill sprida dem på 
sociala medier, säger Samuel 

Somo, ansvarig för digitala 
medier på IOG-NTO.

Personerna som ingår i nät-
verket kan göra stora eller små 
blixtinsatser. 

– Vi skickar ut ett mejl till 
aktivisterna och ber dem sprida 
exempelvis en artikel i sina sociala 
nätverk. På så vis får vi en större 
spridning med hjälp av människor 
som gillar det vi gör och vår orga-
nisation, men som ännu inte är 
redo att avstå helt från alkohol. 

Men tanken är ju att de kanske 
till slut vill bli medlemmar, säger 

Samuel Somo.
Han beskriver det digitala akti-

vistnätverket som ett av många 
nya sätt att ge människor en 
ingång i nykterhetsrörelsen.

Aktivistnätverket får växa 
förutsättningslöst. Målet är att 
nätverket ska ha åtminstone 500 
medlemmar efter nyår. I nuläget 
har 151 personer anmält sig.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

Extremt giftig 
ecstasy i omlopp
NARKOTIKA Livsfarlig ecstasy är 
i omlopp i bland annat Sverige och 
Storbritannien. Flera personer har 
nyligen dött, varav en 
i Stockholm. 

De aktuella 
tabletterna 
är röda, tri-
angelformade 
och präglade 
med ett "S". Orsa-
ken till att de är så 
farliga är att de verkar 
långsammare än vanlig 
ecstasy, vilket leder till 
att brukaren tror att de inte 
fungerar och kan frestas att 
ta flera.

JENNY STADIGS

Erik Wagner

Vladimir Putin 
talar i Serbien.
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3 av 4 mål har 
uppnåtts 2014.
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Alkoholreklam i tv 
kan ge miljonböter 
Nu står det klart att svenska myndigheter vill 
tillämpa förbudet mot alkoholreklam även för 
kanaler som sänds från Storbritannien. 

ALKOHOL Redan 2011 anmälde 
IOGT-NTO ett trettiotal aktörer 
som sänder alkoholreklam i tv. 
Något som är förbjudet i Sverige 
men genom att sända från Stor-
britannien har de lyckats kringgå 
lagen.

Nu står det klart att Myndig-
heten för radio och tv tillsammans 
med Konsumentverket kontaktat 
EU-kommissionen för att få klar-
tecken att vidta åtgärder.

– Det är andra steget i ett förfa-
rande för att vi ska kunna applice-
ra svensk lag även för sändningar 
som kommer från Storbritannien, 
berättar Rebecca Parman, jurist 
på Myndigheten för radio och tv, 
för Accent. Det första steget var 
att kontakta vår motsvarighet där, 
brittiska Ofcom, och be dem upp-
mana bolagen att följa svensk lag, 
men det sade bolagen nej till.

EU har nu tre månader på sig 
att besvara Sveriges förfrågan.

– Vi hoppas och tror på fram-
gång, säger Rebecca Parman, 
men det här är ett pilotärende så 
det är svårt att säga hur det kom-
mer att gå.

Ett av kraven är att Sverige 
måste kunna argumentera för att 
de aktuella bolagen, SBS och Via-
sat, etablerat sig i Storbritannien 
just för att kringgå den svenska 
lagen.

Om kommissionen ger klar-
tecken har svenska myn-
digheter möjlighet att ta ut 
särskilda avgifter av bola-
gen om de fortsätter att 
sända alkoholreklam. 
Beloppen kan hamna 
mellan 5 000 kronor 
och 5 miljoner kronor 
per sändningstillfälle.

IOGT-NTO:s ordfö-
rande Anna Carlstedt 
välkomnar beskedet från 
myndigheterna:

– Det känns riktigt bra. Vi har 
kämpat hårt och länge med den 
här frågan så nu hoppas vi på ett 
klartecken från EU-kommissionen 
så att svensk lag faktiskt börjar 
gälla för alla, säger Anna Carlstedt.   

PIERRE ANDERSSON

Aktuellt. Alkoholreklam

Kamilla 
Johansson 
... som ensam mejlade 4 000 
riksdagskandidater under IOGT-
NTO:s kampanj Alkoholstör 
trots att hon inte är medlem. 

Var kommer ditt engagemang 
ifrån?

– Jag har skrivit på för Vit jul 
under flera år och fick ett mejl 
därifrån om kampanjen. Jag 
tänkte skriva till några politiker 
i närheten, men sedan kom jag 
på att det inte spelade någon roll 
var de bodde, så jag mejlade alla. 
Jag förstod från början inte att 
de var så många.
Hur lång tid tog det?

– Jag mejlade två kvällar. När 
jag började få svar blev jag pep-
pad och fortsatte av bara farten.
Vilken är din drivkraft?

– Att så många barn far illa 
av vuxnas drickande berör mig 
starkt. Och jag ifrågasätter om vi 
måste ha med alkohol i alla sam-
manhang. Genom kampanjen 
blev jag uppmärksam på alkohol-
reklam och nu tycker jag att jag 
ser den överallt.
Vem mejlar du nu när du inte 
skriver till politiker?

– Ingen faktiskt. Fast när det 
kom upp en alkoholreklamban-
ner på Tradera mejlade jag dem 
direkt. De lovade att ta bort den.
Kommer du att engagera dig 
något mer?

– Jag har anmält mig som 
frivillig till IOGT-NTO och sagt att 
jag gärna hjälper till med punkt-
insatser. Jag behöver drivet från 
en organisation. Kanske blir jag 
medlem så småningom.

EVA EKEROTH

 HALLÅ DÄR! 

Bristande resurser låter rattfulla köra från hamnen 
Sedan den 24 septem-
ber då Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund, 
MHF, placerade alkobommar 
i Stockholms Frihamn har 
74 rattfyllerister åkt fast.

ALKOHOL Det kunde blivit fler om 
inte polisens bristande resurser 
ibland gjort att kontrollerna 
avbrutits. Det skriver MHF i ett 
pressmeddelande.

– Häromveckan fälldes alko-
bommarna upp eftersom polisen 
hade fullt upp med att lagföra fyra 

ertappade rattfyllerister. Trots att 
bommarna stod uppe blåste en 
förare. Han hade långt mer än 0,2 
promille i blodet, men kunde ändå 
köra rakt ut i Stockholmstrafiken, 
säger MHF:s vd Arne Winerdal. 

Bengt Svensson, kommissarie 
Rikspolisstyrelsen, är medveten 
om bristerna och säger till MHF 
att man arbetar med att förbättra 
systemet:

– Det är en fantastisk skillnad 
mot tidigare när vi var i hamnen 
mer sällan. Det kommer aldrig 
bli så att vi har bemanning hela 

tiden, men vårt mål är att vara 
där mycket. Kanske blir det som 
ATK-kamerorna, att bommarna 
inte alltid är igång men fungerar 
i förebyggande syfte. 

EVA EKEROTH
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Alkobom i 
Stockholms 
Frihamn.
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Aktuellt. Alkoholreklam

Vit Jul 2014 gjorde succé
För varje år går IOGT-NTO:s 
Vit Jul-kampanj bättre 
och bättre. 2014 slogs nya 
rekord.

I RÖRELSE 2014, som är det åtton-
de året i rad, skrev drygt 25 593 
personer under för en jul utan 
alkohol.  118 600 personer följde 
kampanjen på Facebook och 
1,1 miljoner personer har nåtts 
av inläggen. 

– Det är strålande siffror. Det 
känns väldigt roligt att kampanjen 
går så bra, säger Lisa Greve, Vit 
Jul-ansvarig på IOGT-NTO.

Nytt för 2014 var möjligheten 
att skänka en gåva till kampanjen. 
Och resultatet har varit över för-
väntan, drygt 44 000 kronor.

Fler än 200 aktiviteter arrang-
erades under december månad. 

Men Vit Jul vore förstås inte 
den succé den har blivit utan alla 

tusentals människor som väljer 
att skriva på för en nykter jul. 
Några som bidragit alldeles för-
träffligt till detta är Curt Thapper, 
som tillsammans med ett nitiskt 
gäng medlemmar från Växjö 
lyckades få ihop 1 000 namn-
underskrifter. 

Även medlemmarna Hugo och 
Margit Jonsson från Härnösand 
gjorde en gedigen insats. De 
samlade under december ihop 
drygt 900 namnunderskrifter – 
på egen hand.

– Vi gjorde i ordning varsin 
ringpärm med information och 
bilder om Vit jul och ställde oss på 
strategiska platser i Härnösand, 
vid butiker och köpcentra, utanför 
kyrkor när det var konserter och 
på andra platser. Vi hade alltid 
med oss pärmarna vart vi än gick, 
säger Hugo Jonsson.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

TIPSA OSS! 08-672 60 50 eller accent@iogt.se
FÖLJ OSS! F www.accentmagasin.se F twitter.com/accentmag

Legaliseringens 
Uruguay: Många 
unga röker på
NARKOTIKA En nyligen publi-
cerad drogvaneundersökning 
genomförd av Uruguays National 
Drugs Board visar att ungdomars 
cannabisvanor förändrats det 
senaste året. Fler högstadieelever 
röker cannabis än tobak för första 
gången sedan undersökningen 
startade 2003.

Förra året bestämde sig Uru-
guay för att legalisera och reglera 
cannabis. Legaliseringen är ännu 
inte omsatt i praktiken, men det 
hindrar inte att det bolmas friskt 
på gatorna i Uruguay. 

Sedan beslutet om legalisering 
av cannabis fattades har polisen 
i princip slutat att beivra den typen 
av narkotikabrott.

PIERRE ANDERSSON

Vit månad minskar 
konsumtionen – 
även på sikt
ALKOHOL Vita månader har blivit 
en allt populärare företeelse och 
många kritiska röster har hörts. 
Effekten har ifrågasatts och far-
hågor uttryckts om att en ”quick 
fix” som en nykter månad till och 
med skulle kunna leda till ökat 
drickande.

Nu har den brittiska organisa-
tionen Alcohol Concern låtit göra 
en utvärdering som visar att sex 
månader efter januari 2014 drack 
de som tagit en vit månad mer 
sällan och mindre mängder vid 
varje tillfälle.

EVA EKEROTH

Cannabisrökare i Montevideo, 
Uruguays huvudstad.
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Lisa Greve, Vit Jul-
ansvarig på IOGT-NTO.

Hugo Jonsson samlade 
900 namnunderskrifter 
tillsammans med sin fru 
Margit Jonsson.
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Kallelse till årsmöte den 26 mars 2015
Klockan 18.00 
Plats: Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer ett förslag 
om stadgerevision att behandlas.
Ombud förutsätts medföra giltig fullmakt. 

Välkomna!
Styrelsen 

Stockholm Distriktstempels 
Byggnadsförening upa 
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”Varje dag kan 
vara ett gott nytt 
år – om vi vill”

J ag gillar den ständiga optimismen 
som finns vid nya år. När männ-
iskor tror på förändring och är fast 

beslutna om att det kommande året ska 
bli det bästa någonsin. Den optimismen 
behövs, den visar vägen. Om vi vill föränd-
ra något så måste vi tro att förändringen 
är möjlig. Det spelar ingen roll om det gäl-
ler att börja träna, engagera oss mer eller 
mindre, äta nyttigare eller förändra nor-
mer genom att agera annorlunda själva.

Förändring handlar i grund och botten 
om tre saker: att tro på något, börja ta steg 
för att skapa förändringen, och att fort-
sätta ta de stegen. Bestämma sig dag för 
dag, stund till stund. Även när det känns 
svårt. Speciellt då.

För så småningom tar vardagen över, 
och det lustfyllda med ett nytt år känns 
som bortblåst. Allt känns som samma 

gamla vanliga år igen, 
med den enda skillna-
den att siffrorna har 
ändrats. Det är då det 
gäller att komma ihåg 
nyårsoptimismen. För 
varje dag kan vara ett 
gott nytt år – om vi 
vill. Det är ju vi som 
bestämmer när vår 
nya start börjar. 

Jag tycker att det är fantastiskt att vi 
människor har förmågan att förändra 
våra liv och världen runt omkring, i det 
lilla och i det stora. Det handlar bara om 
att bestämma sig, att inte ge upp, och att 
fortsätta återkomma till varför vi vill att 
något ska ändras. För det är ju ur tron på 
den där visionen om något annat, bättre, 
som vi hämtar vår energi.

Så om det finns något du verkligen vill 
göra, vänta inte till nästa nyår. Skapa ditt 
eget nyår nu i stället. Allt är möjligt. Till-
sammans kan vi förändra oss själva – och 
därigenom också världen.

NATHALIE C. ANDERSSON

 KOMMENTAREN 

Aktuellt. Medhavd alkohol

SJ ser mellan 
fingrarna
Trots att lagen är tydlig så brister SJ 
i tillämpningen när det gäller medhavd 
alkohol. Tillståndsenheten i Stockholm 
anser ändå att problemen minskat.

ALKOHOL Vid varje avgång med SJ:s snabbtåg 
meddelas i högtalarna att ”medhavd alkohol ej 
får förtäras ombord på grund av svensk alkohol-
lagstiftning”. Bakgrunden är att SJ själva ser-
verar alkohol på tåget och svensk alkohollag är 
tydlig: på serveringsställen får inte medhavd 
alkohol förekomma.

Trots att informationen från SJ kring detta 
har blivit tydligare de senaste åren så brister 
tillämpningen, något som Linda Tjälldén, leda-
mot i UNF:s förbundsstyrelse, fått erfara.

– Jag åker ganska mycket tåg och upplever 
att folk ganska ofta dricker medhavd alkohol. 
Jag tror aldrig att jag har sett att personalen 
har sagt till självmant utan först efter att någon 
passagerare sagt till.

Senast det hände var i första klass på snabb-
tåget SJ 2000.

– Då plockade en kvinna och hennes rese-
sällskap fram en flaska champagne. Jag satt 
precis bakom och påpekade att det inte var 
tillåtet men när de senare frågade personalen 
så fick de beskedet att ”det är okej om ni sköter 
det snyggt”.

Ulrika Borg på SJ:s presstjänst beklagar att 
reglerna inte alltid följs.

– Vi har strikta regler om att man inte får 
dricka medhavd alkohol ombord och persona-
len är väl medveten om detta. Det ingår i deras 
utbildning. Det är väldigt beklagligt om det finns 
situationer där personalen inte ingriper.

Det enda möjliga undantaget i instruktioner-
na till personalen är om de känner sig hotade.

– Vår personal har instruktionen att hellre 
backa i hot- och våldssituationer än att gå in och 
diskutera när det känns meningslöst. Men om 
det inte är en sådan situation ska de ingripa.

Tillståndsenheten i Stockholm, som är den 
instans som kontrollerar att SJ sköter sin 
alkoholservering, ser allvarligt på att det dricks 
medhavd alkohol, men anser att det blivit bättre 
de senaste åren.

– Det har blivit mycket bättre, men det är 
klart att det fortfarande kan förekomma, säger 
Carina Cutlip, enhetschef.

Enligt henne dracks det mer medhavd alko-
hol på SJ:s tåg för tre–fyra år sedan än vad det 
görs i dag.

Om man som passagerare upplever problem 
med medhavd alkohol och inte tycker att SJ:s 
personal tar problemet på allvar så kan man 
höra av sig till Tillståndsenheten i Stockholm.

PIERRE ANDERSSON / NATHALIE C. ANDERSSON
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Trots förbud förekommer medhavd 
alkohol regelbundet på SJ:s tåg.

Nathalie C.  
Andersson
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ökar Systembolagets sprit-
försäljning inför jul.

Aktuellt. Medhavd alkohol TIPSA OSS! 08-672 60 50 eller accent@iogt.se
FÖLJ OSS! F www.accentmagasin.se F twitter.com/accentmag

Systembolagets ordförande:

”Gårdsförsäljning är ett hot mot monopolet”
ALKOHOL Systembolagets ordfö-
rande Kenneth Bengtsson ansåg 
tidigare att gårdsförsäljning av 
alkohol var en obetydlig fråga. 
Efter ett halvår 
på posten har 
han insett att han 
hade fel. Nu vill 
han att System-
bolaget satsar på 
att höja kunskaps-
nivån hos allmän-
heten.

– För ett år sedan hade jag sagt 
att gårdsförsäljning av alkohol är 
en icke-fråga. I dag vet jag att det 
är ett hot mot monopolet, säger 

Kenneth Bengtsson 
vid ett möte med 
Alkoholpolitiskt 
forum.

Han tar upp proble-
met med gränsdrag-
ning.

– Om det skulle bli 
aktuellt vilka skulle 

då får sälja? Skulle Carlsberg få 
sälja vid sina bryggerier? Eller 
Absolut i Åhus?

Kenneth Bengtsson tror inte att 
han är ensam om att inte förstå 
vidden av problemet.

– Jag tror att Systembolaget 
måste satsa mer på att informera 
om bland annat detta, säger han 
och spekulerar i möjligheten att 
driva en ny stor kampanj à la 
”Spola kröken”.

EVA EKEROTH

Mutation bakom 
människans alko-
holkonsumtion
ALKOHOL Våra förfäder kan ha 
börjat använda alkohol för 10 
miljoner år sedan. Långt innan de 
kunde framställa den själva.

Resultaten visar att en gen-
mutation, som inträffade för 10 
miljoner år sedan, ledde till att 
människans förfäder försågs med 
förmågan att bryta ner alkohol.

Det hjälpte sannolikt männi-
skorna att kunna använda 
ruttnande jäst frukt som föll till 
marken, säger forskare. Genom 
att ta reda på när den förmågan 
utvecklades kan forskarna lista ut 
när våra förfäder flyttade ner från 
träden och började leva på mark-
en. Det rapporterar Fox News.
DRUGNEWS/ 

SVEN LILJESSON

EU diskuterar 
förbud mot 
alkoholreklam
ALKOHOL Den irländska EU-par-
lamentarikern Martina Anderson 
från Sinn Féin, vill att alkoholre-
klam förbjuds i EU.

– Tolv procent av barnen i EU 
lever i familjer som påverkas 
negativt av alkohol, säger Martina 
Anderson i ett tal under en upp-
märksamhetsvecka för alkohol.

I talet säger hon också att EU 
är den region i världen där folk 
dricker mest, vilket också resulte-
rar i stora skador. Det skriver the 
Londonderry Sentinel. 

EVA EKEROTH
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Musiken och engagemanget 
gör Mariann till Årets trotjänare
Mariann Wasserman är 
IOGT-NTO:aren som tycker 
att det sjungs för lite i 
rörelsen. Nu får hon Junis 
utmärkelse Årets trotjänare 
för sina insatser som ledare.

I RÖRELSE Mariann Wasserman 
kom tillbaka till sin ungdoms 
IOGT-NTO-förening när hon hade 
fått barn. Det var ont om enga-
gerade och hon som hade barn 
i Junisåldern började fundera på 
att dra igång en Junisförening. 
Då borde ju de vuxna följa med 
också.

– Det var lite med den baktan-
ken jag började engagera mig, 
berättar Mariann Wasserman.

Sedan dess har engagemanget 
bara fortsatt, och hon har varit 
engagerad i studieförbundet NBV, 
IOGT-NTO och i Junis. Junisledare 
är hon fortfarande, och att hon 
fortsätter är nästan självklart.

– Ja, men det är ju så kul. Ibland 
är det jättejobbigt också, men 
man får väldigt mycket tillbaka. 
Dels av ungarna själva och dels 
av Junis som jag tycker är duktiga 
på att ordna både utbildningar, 
ledarvårdsträffar och resor. Som 

Junisledare känner man att man 
blir uppskattad även när man inte 
får högsta utmärkelsen, säger 
Mariann Wasserman.

I motiveringen till priset skriver 
Junis bland annat att Mariann 
Wasserman vet vad sången bety-
der i en folkrörelse. Just den for-
muleringen gör henne extra glad.

– Det gläder mig. Jag sjunger 
alltid med juniorerna och jag 
tycker att vi sjunger alldeles för 
lite inom IOGT-NTO. Vi måste 
sjunga mer än vad vi gör – för 
sången förenar. Det blir en väldig 
gemenskap när man sjunger 
tillsammans, säger hon.

NATHALIE C. ANDERSSON
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Mariann Wasserman 
är årets trotjänare.
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Aktuellt. Familjebehandling

Julen är inte de 
vuxnas fest, utan 
barnens.”

Börje Salming om varför han 
ställde upp som ambassadör 
för Vit jul för andra året i rad.

’’

Bakgrund 
påverkar hur  
unga dricker
ALKOHOL För första gången har 
data från CAN:s årliga undersök-
ning av skolelevers drogvanor 
analyserats ur ett socioekono-
miskt perspektiv. Resultaten visar 
att det finns vissa skillnader.

Elever som går andra året på 
gymnasiet dricker mindre om 
de går i skolor där föräldrarnas 
utbildningsnivå är hög.

– Volymen de dricker på ett år 
är mindre, det är inte lika många 
som intensivkonsumerar och de 
råkar ut för färre alkoholrelate-
rade problem, säger Jonas Land-
berg, forskare vid KI, som gjort 
analyserna.

Om andelen 
föräldrar med 
hög utbildning 
är 10 procent 
högre på en 
skola så är det 
2,5 procent 
färre elever som 
intensivkonsu-
merar alkohol.

Uppgifterna 
pekar i motsatt 

riktning mot tidigare studier från 
Stockholms stad som visat att 
barn till föräldrar med högre 
socioekonomisk status dricker 
mer än andra.

– Vi blev lite förvånade. Nu vill 
vi gärna titta vidare på varför det 
skiljer sig, säger Jonas Landberg.

Föräldrarnas utbildningsnivå 
påverkar inte om eleverna använ-
der narkotika. 

I årskurs nio påverkar inte 
föräldrarnas utbildningsnivå hur 
eleverna dricker.

EVA EKEROTH 

Danmark visar vägen 
– hela familjen med
Sextio danska kom-
muner ska nu satsa 
på att få med hela 
familjen i behandlingen 
ifall en förälder dricker 
för mycket.

ALKOHOL Danmark har kommit 
längre än Sverige när det gäller 
att tänka på barnen till föräldrar 
som behandlas för alkohol-
problem. Nu vill man komma ännu 
längre och satsar 56 miljoner 
danska kronor för att säkerställa 
att hela familjen erbjuds hjälp 
i tidigt skede. Det skriver danska 
Sundhedsstyrelsen i ett press-
meddelande.

Pengarna har fördelats på 
60 kommuner och ska användas 
till att tidigt hitta familjer med 

behov av hjälp samt för att utbilda 
behandlare. Tanken är att familje-
orienterad behandling ska bli mer 
utbredd än vad den är i dag.

Under många år har Sund-
hedsstyrelsen försökt föra ut 
budskapet till behandlare att de 
alltid ska fråga om det finns barn 
hemma när en vuxen söker vård. 
Ändå är arbetssättet ännu ingen 
självklarhet.

– Nej, vi har försökt i minst tio år 
att implementera det här arbets-
sättet, men vi är inte framme än, 
säger Maria Herlev Ahrenfeldt, 
specialkonsulent på Sundheds-
styrelsen, till Accent.

Att det tagit så lång tid beror 
enligt Maria Herlev Ahrenfeldt på 
politiska beslut.

– Politikerna har velat ha det 
i projektform. De kommuner 
som velat vara med har fått söka 

pengar. Vi skulle hellre sett en 
lösning där man implementerade 
metoden i hela landet. Fördelen 
med den här modellen har ändå 
varit att de som sökt varit väl 
motiverade, säger hon.

I Sverige har vi börjat pratat 
om detta långt senare än ni. 
Hur tycker du att vi ska göra för 
att det inte ska ta lika lång tid 
för oss?

– Om man har en plan från 
centralt håll och inte låter det vara 
frivilligt att arbeta familjeoriente-
rat så går det fortare. Sedan kan ju 
Sverige ta del av våra erfarenheter 
så ni inte behöver göra samma 
misstag som vi. Vi har hållit på 
så länge att vi har hunnit samla 
på oss en stor erfarenhetsbank, 
säger Maria Herlev Ahrenfeldt.

EVA EKEROTH
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I Danmark vill man ta med hela 
familjen i behandlingen om en 

förälder dricker för mycket.
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Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård 
IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond
För samlingslokaler inom IOGT-NTO-rörelsen 
Riksstyrelsen inbjuder för tolfte året IOGT-NTO-rörelsens föreningar att söka bidrag 
för i första hand upprustning, underhåll och kompletterande utrustning till sina lo- 
kaler/fastigheter. Under 2015 kommer ansökningar för att delfinansiera anpassning 
av lokaler för ny verksamhet för barnfamiljer och ungdomar att prioriteras.
Lokalen/fastigheten ska vara ägd av en förening/kår eller byggnadsförening inom 
IOGT-NTO-rörelsen. Ansökningar från föreningar där man i sina lokaler/fastigheter 
bedriver egen verksamhet prioriteras.
▶ Ange i ansökan:
• Sökande
• Kontaktperson med adress och telefonnummer
• Föreningens konto för ev utbetalning av bidrag 
• Beskriv IOGT-NTO-rörelsens egen verksamhet i lokalen
• Vad ni söker bidrag för 
• Blankett finns att hämta på IOGT-NTO:s hemsida.

För kursgårdar inom IOGT-NTO-rörelsen 
IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond utlyser för tjugonionde året 
möjlighet för IOGT-NTO-rörelsens prioriterade kursgårdar att erhålla bidrag.
Fonden har bildats för att främja bevarande av och stödja upprustning av centralt  
och av distrikt ägda kursgårdar. Fördelningen avser i detta fall de prioriterade kurs- 
gårdarna.
▶ Ange i ansökan:
• Sökande
• Kontaktperson med adress och telefonnummer
• Konto för ev utbetalning av bidrag 
• Vad ni söker bidrag för 

För både kursgårdar och samlingslokaler: 
Frågor besvaras av ekonomichef Tore Andersson, 08-672 60 00.
Välkommen med er ansökan senast 31 mars 2015.
Ansökningar skickas till:  
IOGT-NTO-rörelsen Elisabeth Larsson  
Box 12825 
112 97  Stockholm 



2003. Elever samlas på skolgården 

för att titta på IOGT:s forumteater.



TILLBAKA I 
HANOI

För tio år sedan kom Accents chefredaktör 
Pierre Andersson hem från två års 
volontärarbete för IOGT i Vietnam. 
Nu har han varit tillbaka – för att ta reda 
på vad som hände sen.
TEXT OCH FOTO PIERRE ANDERSSON
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– Pierre oi, how are you? Välkommen till 
Vietnam! 

Rösten i telefonen är välbekant, trots att 
vi inte talats vid på nästan tio år. Mannen 
i andra änden av luren har en kompis som 
kör taxi och nu har han ringt chaufförens 
mobiltelefon för att försäkra sig om att vi 
har hittat varandra på flygplatsen.

Han heter Thanh och vi jobbade till-
sammans i två år, 2003 och 2004. Hans 
engelska är lika knackig nu som då, min 
vietnamesiska är dock betydligt sämre. Vi 
kommer överens om att taxichauffören 
ska hämta mig vid mitt hotell nästa mor-
gon så att jag kan komma till Thanhs hus.

Efter att ha bott och jobbat i Hanoi i två 
år flyttade jag hem i december 2004. Tio 
år har gått – och det märks. Vägen från 
flygplatsen in till stan kantas av bebyg-
gelse som inte fanns här då. Trafiken har 
förändrats mycket – då kunde man fort-
farande se kärror dragna av vattenbuffel 
ute på stora vägen och trafiken domine-

rades helt av motorcyklar. De senare finns 
fortfarande kvar i stora antal, men antalet 
privatbilar har exploderat. 

Inne i stan är det enklare att känna igen 
sig. Jag har bokat in mig på ett hotell som 
ligger nära Le Ngoc Han, gatan där IOGT-
kontoret fanns. Min lägenhet på ett rum, 
kokvrå och badrum låg en trappa upp.

Jag är här för att ta reda på vad som 
hände efter min tid här. Gav projekten 
några resultat, finns något kvar?

Under två år arbetade jag som volontär 
inom ett projekt som IOGT-NTO-rörel-

sen i Sverige drev tillsammans med IOGT 
Vietnam. Finansieringen kom till stora 
delar från svenska biståndspengar, tanken 
var att bygga upp en alkohol- och drogfö-
rebyggande verksamhet för unga och att 
stärka den lokala IOGT-organisationen.

IOGT-NTO-rörelsens arbete i Vietnam 
inleddes 1995 när Internationella institu-
tet blev inbjudet till Hanoi av parlamen-
tets sociala kommitté. Esbjörn Hörnberg, 
på den tiden generalsekreterare för insti-
tutet och med på den första resan till lan-
det, berättar:

– När vi var där reste vi runt och tittade 
på tre, fyra olika projekt som de gärna såg 
att vi var med och stödde. Vi valde att gå in 
som partner i ett projekt i Xuan Thuy. Det 
innehöll två delar: rehabilitering av miss-
brukare och yrkesutbildning av ungdomar 
som ett led i ett förebyggande arbete. 

Redan på första resan träffade Esbjörn 
Hörnberg, kvinnan som senare skulle bli 

”Jag är stolt 
över vad jag har 
åstadkommit.”
THANH

Kieu då och nu. Den tidigare 
IOGT-medarbetaren är idag 
kulturchef i Bac Son, strax 
utanför Hanoi. 

16  ACCENT NR 1/2015



inblandad i flera projekt stödda av IOGT-
NTO-rörelsen och så småningom komma 
att grunda IOGT Vietnam, Hao.

Vietnam har ingen föreningsfrihet som 
i Sverige. Att bilda en oberoende, demo-
kratisk och självbestämmande organisa-
tion var omöjligt och IOGT Vietnam ham-
nade under utbildningsdepartementet 
– mycket på grund av att basen till IOGT 
Vietnam var en redan existerande organi-
sation för studenter som Hao drev under 
utbildningsdepartementets tidning som 
hon då var chef för. 

Efter projekten i Xuan Thuy, som fick 
positiva utvärderingar och spreds till 
andra provinser, kom ett projekt där man 
producerade och visade sex filmer om 
drogproblemen i världen. 

Ännu lite senare startades projektet 
”Stolen Moments” – ett nationellt tv-
program som handlade om alkohol- och 
drogproblem. Nu är vi framme i början 
av 2000-talet, precis innan jag flyttade 

till Hanoi. Parallellt med Stolen Moments 
växte tanken på en folkhögskola utanför 
Hanoi fram. Och IOGT-verksamheten 
inne i Hanoi växte med en rad olika klub-
bar med framför allt studenter som med-
lemmar.

Thanh bor nära flygplatsen, alldeles 
utanför staden Soc Son några mil norr om 
Hanoi. När jag kommer till hans hus är 
det fullt med cyklar utanför. Närmare 20 

skolbarn är på plats för extraundervisning 
i engelska – Thanh tar emot två grupper 
på lördagar och två på söndagar. Till var-
dags är han lärare i bland annat engelska 
på den lokala skolan.

Förutom lärarjobbet och extraunder-
visningen hoppar Thanh ibland in och 
undervisar på kurser som IOGT Vietnam 
arrangerar. Och på morgnarna serverar 
han och hans fru Hanh nudelsoppa med 
grillat fläsk, Bun Cha, till jobbarna som 
ska till industrizonen en kilometer bort 
på morgonen. 

– Jag är stolt över vad jag har åstadkom-
mit. När jag och Hanh började jobba på 
IOGT hade vi ingenting. Nu äger vi en bit 
land och har det här huset.

Till lunchen har Thanh bjudit in flera 
kollegor från min tid här. De flesta har jag 
inte träffat sedan 2004. 

Kieu har gjort karriär i grannkommu-
nen Bac Son och är nu någon slags kultur-
chef där. Trung, sliten och trött, kanske 

Thanh tillhörde det första gänget som fick 
jobb på IOGT:s utbildningscenter i Soc 
Son. Nu är han lärare och kör varje helg 
extraundervisning i engelska i sitt hus.

TILLBAKA I 
HANOI

IOGT-chefen Hao och 
Esbjörn Hörnberg möter 
utbildningsdepartementet i Hanoi.
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efter gårdagens festande. Han har inget 
fast jobb, hankar sig fram med påhugg här 
och där. En fixartyp. 

Phu och Lam. Den förre är chef för den 
lokala skogsvårdsmyndigheten och Lam 
jobbar fortfarande kvar på IOGT som ett 
slags allt i allo. Och så Mai. Drivande och 
positiv, ofta leende. Rolig att jobba med – 
men redan efter något halvår slutade hon 
på grund av att hon blivit gravid.

I dag är hon frånskild och lever ensam 
med sin dotter inne i tätorten Soc Son. 
Där driver hon flera små butiker, bland 
annat en framgångsrik klädbutik. 

Något större nykterhetsengagemang går 
inte att spåra hos de tidigare IOGT-med-
arbetarna. I Vietnam finns många som 
inte dricker alkohol alls – 71 procent av 
kvinnorna och 52 procent av männen har 
inte druckit det senaste året enligt siffror 
från 2010 – men nykterhet på ideologisk 
grund är helt okänt.  

Under lunchen tar Thanh fram två små 
flaskor med risvin. Flaskorna har inga eti-
ketter. 

– Nej, jag har inte gjort det själv, jag 
köper av en man här borta på gatan som 
är expert på att tillverka. Men du vet, det 
här är inte som spriten ni har i Sverige, där 
företagen stoppar i något som gör att folk 
blir beroende. Det här är bara gjort på ris.

Den här typen av föreställningar är van-
liga. Alkohol är kopplat till starka normer 
om manlighet (”en man utan alkohol är 
som en flagga utan vind” är ett uttryck 
som jag fått höra många gånger) och 
myterna är många. Som att kommersiell 
alkohol skulle ha medel tillsatt som orsa-
kar beroende. 

Även om nykteristerna är många med 
svenska ögon sett så dricker andra desto 
mer. Enligt WHO ligger konsumtionen på 
27,4 liter ren alkohol per år bland de män 
över 15 år som dricker alkohol. (Kvinnor: 
0,9 liter per år). Om vi mäter på samma 
sätt i Sverige hamnar vi på 17,1 liter för män 
och 8,8 liter för kvinnor.

Samma statistik visar också att kon-
sumtionen ökat kraftigt de senaste åren 
– sedan 2001 handlar det om en ökning på 
över 300 procent. 

De anställda på IOGT Vietnam som 
jobbade här ute i Soc Son arbetade fram-
för allt med det så kallade mobila teamet 
– ett alkohol- och tobaksförebyggande 
arbete i mellan- och högstadieskolor. 

Metoden byggde på forumteater. Korta 
scener spelades upp och medlemmar ur 
publiken fick sedan hoppa in istället för 
en av skådespelarna för att försöka lösa 
situationen på ett annat, förhoppningsvis 
bättre, sätt.

Mitt jobb handlade mest om utbildning 
av personalen, föreläsningar på korta kur-
ser för olika grupper, och om att allmänt 
bistå den lokala organisationen och klub-
barna med vad jag kunde. 

Kulturkrockar och språkförbistringar 
var ständiga hinder i arbetet och en stor 
källa till frustration. En hierarkisk arbets-
kultur som är svår att navigera och vänja 
sig vid. En ständig brist på information – 
att inte förstå vad kollegorna diskuterar 
sinsemellan gör att man tappar mycket.

På ett morgonmöte efter ett par måna-
der på plats meddelade chefen för organi-
sationen att man nu skulle starta utbild-
ningen för den nyrekryterade personalen 
ute på IOGT-centret i Soc Son. Och att 
utbildningen – som jag skulle vara invol-
verad i – skulle starta dagen efter.

Jag visste att rekryteringen var på gång. 
Och utbildningen för de nyrekryterade 
hade nog nämnts, men det här var första 
gången jag hörde talas om när den skulle 
starta. Ingen planering fanns. Alls.

Liknande saker hände gång på gång. Jag 
fick bra träning i att släppa mitt kontroll-
behov.

Jag träffar den lokala IOGT-chefen 
Hao i en 400 kvadratmeter stor lägenhet 
på åttonde våningen i nybyggda ”Pacific 
Place”. Runt om i lägenheten står flyttkar-
tonger.

– Vi ska snart flytta igen, till något stör-
re. Det är min son, han tycker att han behö-
ver mer ytor för att arbeta här hemma.

I lägenheten bor Hao och hennes man 
tillsammans med sonen, sonhustrun och 
barnbarnen. Pengarna till hyran kommer 
framför allt från BHD, ett framgångsrikt 
medie- och produktionsbolag som Haos 
sonhustru driver. Sonen är filmregissör 
och två av barnbarnen är utflugna till New 
York för studier. 

Hon är nu strax över sextio, och inte 
alldeles enkel att förstå sig på. Bestämd. 
Temperamentsfull. Har visioner men ver-
kar ofta styras av plötsliga infall.

Hao har rötter i den tidigare samhälls-
eliten – hennes morfar var guvernör i Hue 
under den siste kejsaren – inte direkt en 
merit när kommunisterna tog över. Hen-
nes pappa, författaren och poeten, var för 
frispråkig i partiets ögon och internerades 
i tio år. 

Själv är hon journalist i grunden och 
har jobbat som tolk för utländska journalis-
ter i landet i många år, men också i projekt 
finansierade av svenska Sida, som länge 
finansierat olika typer av utbildningspro-
jekt för vietnamesiska journalister.

– Jag vill inte ta emot pengar från min 
son och sonhustru till mina projekt. Deras 
främsta ansvar är deras döttrar och deras 
utbildning och det kostar mycket pengar 
att skicka dem till New York. Problemet 
är att folk vet att de driver ett framgångs-
rikt företag och då tror de att jag är rik 
också och att jag ska bjuda på allt. De 
sponsrar mig med en bil och chauffören 
men det är också allt. 

Genom åren har Hao och IOGT Viet-
nam byggt upp ett utbildningscenter ute 
i Soc Son. Anläggningen som 2003 bestod 
av ett hus och ett litet kök nere vid grin-
den har i omgångar byggts ut med sam-
lingssalar, större kök och enkla övernatt-
ningssalar. 

– När jag var konsult åt Sida fick jag 
möjlighet att åka till Sverige. Där besökte 
jag några folkhögskolor och tänkte genast 

”Vi ska snart 
flytta igen, till 
något större.”
HAO

Mai och Hanh.
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32 Le Ngoc Han – då adress för 
både IOGT-kontor, Cyberkafé och 

volontärsbostad. Nu uthyrt till 
andra hyresgäster.

Trängsel. Att ta sig fram på 
trottoarerna kan vara en 

utmaning. Här har den lokala 
högtalarreparatören flyttat ut 

lagret för att få plats att jobba.

Hang jobbade på IOGT-kontoret 2003 och 
var också i Sverige ett halvår för att lära 

om folkhögskolemodellen. ”Jag var på 
Wendelsberg, det var fantastiskt. Jag lärde 

mig mycket och alla var så snälla. Sen när jag 
kom tillbaka till Vietnam ville jag verkligen ge 

tillbaka till IOGT men av olika orsaker blev det 
inte så, mest för att lönen var så låg.”

TILLBAKA I 
HANOI
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att jag ville starta en sådan skola i Viet-
nam. Det har varit min dröm sedan dess. 

Under min tid i projektet talades det 
mycket om folkhögskoleidén och lärare 
från IOGT-NTO:s folkhögskolor har 
i omgångar varit inblandade i projekten.

Någon folkhögskola har det inte blivit. 
Inte så konstigt kanske, samhällsstruk-
turen och de allmänna förutsättningarna 
är radikalt annorlunda i Vietnam jämfört 
med Sverige. En icke-formell utbildning 
för vuxna med ett folkbildningsideal som 
bygger på demokratiska tankar är svårt att 
se framför sig här. 

Ett utbildningscenter blev det dock. 
Under 2003 och 2004 arrangerade vi 
korta kurser, ibland varje vecka. Ofta 
med studentföreningar eller partiets ung-
domsunion som deltagare. Mina bidrag 
handlade oftast om alkohol, narkotika och 
tobak. Mycket värderingsövningar. Ofta 
innehöll också kurserna gruppdynamik 
och övningar kring samarbete. 

Idag har de senare inslagen tagit över 
helt. Den tillitsbana (med modell efter 
den som finns på Tollare Folkhögskola) 
som byggdes 2003–2004 har utökats med 
övningar från den amerikanska ubåtsflot-
tans träning och alla kurser som arrange-
ras nu har en tydlig profil på just samarbe-
te och gruppdynamik. Några diskussioner 
om alkohol eller narkotika i samband med 
kurserna verkar inte finnas kvar. 

På området har närmare tio nya hus 
tillkommit sedan mitt senaste besök. Ett 
nytt kök, sovsalar och en enkel samlings-
lokal som klarar flera hundra deltagare. 

Det fuktiga klimatet går hårt åt både 
byggnader och inredning här. Hao visar 
runt, stolt över utbyggnaden men samti-
digt ursäktande:

– Vi måste trolla för att få till de här 
husen. Mycket av materialet är återvun-
net från andra byggnader, vi har inte 
resurserna som behövs egentligen.

Stödet från Sverige försvann 2008. 
De projekt man drivit tillsammans med 
svenska IOGT-NTO-rörelsen lades ner. 
Den verksamhet som bedrivs idag finan-
sieras av deltagaravgifter och en och 
annan donation från Haos vänner. Och 
från Haos personliga bankkonto, enligt 
henne själv. 

IOGT-NTO-rörelsen har fortfarande ett 
projekt som åtminstone delvis berör Viet-
nam. I närmare 15 år har man nu samar-
betat med den sociala kommittén i Viet-
nams parlament kring alkoholforskning 
och alkoholpolitik. 

”Det är klart 
att vi har gjort 
skillnad.”
ESBJÖRN HÖRNBERG

Hanoi har förändrats.

Nybygge. Ute på IOGT Vietnams 
utbildningscenter i Soc Son har 
flera nya byggnader tillkommit 
under åren, bland annat sovsalar.

2003: En av IOGT-
klubbarna har möte.
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Det har varit små projekt sett till omsätt-
ningen, men kontinuiteten börjar ändå ge 
resultat. Ett nätverk har byggts upp mel-
lan alkoholforskare och parlamentariker 
i regionen. Alkoholfrågor diskuteras på ett 
annat sätt nu än tidigare och nya lagar har 
stiftats eller är på gång.

– I Laos och Kambodja har man kommit 
längre än i Vietnam när det gäller alkohol-
politik, säger Esbjörn Hörnberg. Där har 
man den senaste tiden antagit ny lagstift-
ning. I Vietnam har man bestämt sig för att 
höja alkoholskatten från 2016, och det var 
nog delvis på grund av det seminarium vi 
arrangerade tillsammans med Världsban-
ken förra året. I övrigt hoppas vi att man 
under det här året kommer att utvidga 
alkoholpolitiken i landet så att den täcker 
mer än bara trafik och våld i familjen. 

Jag frågar Esbjörn Hörnberg vad han 
tror: Har IOGT-NTO-rörelsens enga-
gemang i landet sedan 1995 gjort någon 
skillnad?

– Det är klart att vi har 
gjort skillnad. Ta bara det 
här att ett ganska stort 
antal ungdomar har blivit 
skolade till internationalister genom kon-
takterna med oss. De har fått möjligheter 
till kontakter, resor och utbyten – det är 
i grunden en fredsbevarande uppgift. Vi 
har också fått ut information om alko-
hol och andra droger på ett modernt sätt 
i  landet, jag tror faktiskt att vi fick till 
samtal mellan generationer om de här 
problemen som inte fanns tidigare. Och 
så alkoholpolitiken förstås.

Själv är jag osäker. Även om de här två 
åren har betytt mycket för mig personli-
gen är det inte alldeles enkelt att se vad 
arbetet gav för resultat. 

När jag åkte hade jag ambitioner och 
förhoppningar om att kunna bidra till att  
överföra någon slags svensk folkrörelse- 
och folkbildningstradition. Naivt så det 
förslår kanske – ska man förändra sådana 

saker krävs nog djupgående strukturella 
förändringar på en helt annan nivå. 

Å andra sidan bidrog jag på ett hörn till 
att tusentals vietnamesiska ungdomar 
reflekterat över och diskuterat proble-
men alkohol och andra droger. Kanske 
ifrågasatt en och annan norm. Hundratals 
ungdomar i Hanoi fick en meningsfull och 
drogfri fritid tack vare klubbverksamhe-
ten. Och hos en och annan såddes tankar 
om både demokrati och folkbildning.

Det är också lätt att se att det har gått 
bra för dem som var allra mest involve-
rade i projekten vi jobbade med. De allra 
flesta har gått vidare och har bra jobb, en 
trygg karriär. 

Som Thanh säger:
– Det vi har nu är mycket tack vare 

IOGT. P

Utbildningscentret i 
Soc Son ligger vackert.

2003: Olle Rockström från Tollare Folkhögskola utbildar IOGT-personalen.

TILLBAKA I 
HANOI
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I många år har den ena studien efter den 
andra visat på alkoholens skyddande effek-
ter mot både det ena och det andra. Oftast 
är det hjärt-kärlsjukdomar som alkohol 
i  små doser sägs skydda emot. Vissa stu-
dier har visat att det är alkoholen i sig som 
är bra, medan andra hävdat att det är röd-
vin som har den skyddande effekten. 

Några få har ifrågasatt nyttoeffekten 
av alkohol. I en debattartikel i tidskriften 
Addiction undrade den norske alkohol-
forskaren Hans Olav Fekjær för något 
år sedan om alkohol verkligen är den 
mirakelmedicin som man lätt får intryck 
av när den sägs skydda mot så många 
olika åkommor. 

Nu har en grupp internationella forsk-
are, på uppdrag av IOGT-NTO och Svens-
ka Läkaresällskapet, gått igenom närmare 
hundra studier för att reda ut vilka effek-
ter måttlig alkoholkonsumtion faktiskt 
har.  Det visar sig att inga randomiserade 

studier som visar nyttoeffekter av alkohol 
har genomförts. Istället är samtliga obser-
vationsstudier, som har ett mycket lägre 
vetenskapligt värde.

– Jag blev förvånad över hur lite 
vetenskapligt stöd det finns för att alkohol 
skulle vara bra för hälsan. Ändå är det ett 
budskap som vi matas med hela tiden och 
läkare förmedlar till sina patienter, säger 
Tim Naemi, docent i medicin vid Boston 
University Schools of Medicine och en av 
rapportförfattarna.

Den största risken med observations-
studier är att man inte har kontroll över 
alla störande faktorer som kan påverka 
resultatet. Flera till synes säkra samband 
har visat sig vara felaktiga när man lyckats 
göra en randomiserad studie. 

Sven Andréasson, professor vid Karo   -
linska institutet, även han medförfattare till 
rapporten, jämför antagandet om alkohol-

ens hälso effekter med 
östrogen debatten.

– Många studier, faktiskt 
ännu fler än de som finns om 
alkohol, visade att östrogentill-
skott till kvinnor i klimakteriet skyd-
dade mot hjärt-kärlsjukdomar. I många år 
var det en behandling som rekommende-
rades till kvinnor. Ända tills någon gjorde 
en randomiserad studie som visade att 
det inte alls hade någon skyddande effekt, 
säger han.

Enligt Tim Naemi finns ett samband 
mellan måttlig konsumtion och god hälsa.

– Det man måste fråga sig är om sam-
bandet är kausalt. Är måttlig alkoholkon-
sumtion upphovet till god hälsa eller är 
den ett tecken på god hälsa? 

Flera studier tyder på att det kan vara det 
sistnämnda som är fallet. I höginkomstlän-
der som Sverige har måttlighetskonsumen-
ter av alkohol mindre övervikt, lägre blod-

De senaste 15 åren har tidningarna fyllts av 
rapporter om att alkohol i måttliga mängder 
är bra för vår hälsa. Det är troligen inte sant, 
visar ny forskningsgenomgång.
TEXT EVA EKEROTH

I fokus. Alkohol och hjärtat

NEJ, ALKOHOL 
ÄR INTE BRA 
FÖR HJÄRTAT
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Skillnad på studie och studie

Observationsstudier
Alla studier som visar på positiva effekter 
av måttlig alkoholkonsumtion är så kalla-
de observationsstudier. Det är studier där 
forskaren inte försöker påverka en insats 
utan bara observerar vad som händer 
över tid. Skillnader eller förändringar i en 
egenskap (till exempel alkoholkonsum-
tion) relateras till skillnader eller föränd-
ringar i andra företeelser (till exempel 
förekomst av hjärt–kärlsjukdom) men 
utan påverkan från utvärderaren. I obser-
vationsstudier finns en större risk för 
selektionsbias, det vill säga att urvalet av 
försökspersoner har ett samband med de 
variabler man ska mäta, än i experimen-
tella studier.

Kontrollerade randomiserade studier
För att få en sannare bild av verkligheten 
används så kallade randomiserade kon-
trollerade studier. 

Randomisering innebär att man gör 
en slumpmässig fördelning av delta-
garna mellan undersökningsalternativ. 
I en kontrollerad randomiserad studie 
jämförs minst två alternativ. Detta är 
den mest tillförlitliga typen av experi-
mentella studier eftersom den fördelar 
okända störningsfaktorer lika mellan 
undersökningsgrupperna samt teoretiskt 
sett gör grupperna i genomsnitt lika. 
Randomiseringen minskar risken för att 
urvalet blir skevt.

När det gäller alkohol och hjärtat finns 
bara en enda kontrollerad randomiserad 
studie – och den visade inga positiva 
effekter av måttligt drickande.

Källa: Socialstyrelsen

I fokus. Alkohol och hjärtat

tryck, högre utbildningsnivå och inkomst, 
mer fritid och bättre mental hälsa än icke-
konsumenter.

Förutom sådana för undersökningen 
störande faktorer, förekommer felklassi-
ficering. Personer som tidigare druckit, 
men slutat av hälsoskäl, kommer att ham-
na i gruppen ”icke-konsumenter”. 

 
För att få ett tillfredsställande svar på 
alkoholens eventuella nytta krävs, enligt 
Tim Naemi, att det görs fler randomise-
rade studier. En sådan kom i somras.

–  Det är en vetenskapligt hållbar studie 
på 260 000 européer. Den visar inte någ-
ra skyddande effekter på hjärta och kärl. 
Tvärtom visar den att ju mer man dricker 
desto större skador, säger han.

Han påpekar att forskarna inte uteslu-
ter att alkohol kan ha positiva effekter i 
något avseende.

– Det är inte det vi säger. Vi säger bara 
att det inte finns något vetenskapligt stöd 
för sådana effekter, så här långt, säger han.

Han är ändå skeptisk till nyttan.
– Även om det skulle komma studier 

som visar att alkohol har en skyddande 
effekt finns det mer effektiva och säkrare 
metoder att använda. Alkohol är ändå ett 
cancerframkallande ämne som orsakar 
enorma skador och kostnader för samhäl-
let, säger Tim Naemi. P
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Källa: Alkoholen och samhället 2014 – effekter av lågdoskonsumtion av alkohol. IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Därför avfärdar forskarna alkoholens nyttighet:

▪ Nyttan av alkohol har inte bekräftats  
i kontrollerade studier.

▪ Positiva hälsoeffekter av andra substan-
ser, till exempel östrogen, har inte bekräf-
tats när randomiserade kontrollstudier 
genomförts.

▪ Övertygande bevis finns däremot för  
negativa fysiologiska effekter av lågdos-
konsumtion.

▪ Biologiska mekanismer för möjlig nytta 
ifrågasätts.

▪ Måttlighetskonsumenter har i allmänhet 
hälsosammare livsstil än icke-konsumenter.

▪ Många studier utesluter systematiskt 
alkoholkonsumenter med hälsoproblem.

▪ De flesta studier felklassificerar sjuka, 
före detta alkoholkonsumenter som icke-
konsumenter.

▪ I vissa fall visar observationsstudier en 
alldeles osannolik nytta av måttlig alkohol-
konsumtion, att det till exempel skulle 
hjälpa mot skrumplever, cancer och dövhet.

▪ Nyttan är vanligtvis synlig enbart i väster-
ländska befolkningsgrupper. När samma 
studier görs i exempelvis Indien ses ingen 
skyddande effekt.

▪ Studier som visar på nytta är lättare att få 
publicerade.

▪ Minskad konsumtion i en befolkning med-
för ingen ökning av hjärt-kärlsjukdom.
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Caroline Wennergren:

”Nykterheten
    helt naturlig”

Den 28 februari kliver sångerskan och nykteristen 
Caroline Wennergren upp på Melodifestivalscenen 
och framför sin låt ”Black Swan”. Den handlar om 

utanförskap och om att duga som man är.
TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN   FOTO RICHARD FRANTZÉN
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Hur känns det inför din medverkan i 
Melodifestivalen?

– Det känns jätteroligt att vara tillbaka 
igen. Jag deltog senast 2005 och place-
rade mig bra med låten ”A different kind 
of love”. Sedan dess har jag ägnat mig åt 
musiken, främst jazz och soul och har 
utvecklats både som person och artist. Då 
var jag 19 år och helt ny i branschen, även 
om jag redan då hade ganska bra koll på vil-
ken typ av musik jag ville göra. 

– I dag är jag mer målinriktad och vet 
exakt vad jag vill. Jag är väldigt envis! Jag 
är förstås laddad inför tävlingen och tror 
mycket på min låt ”Black Swan”, som till 
viss del speglar mina erfarenheter. Att man 
måste kämpa i livet och att man duger pre-
cis som man är. 

– Jag var som ung mobbad och utfryst 
och passade aldrig in i tjejgängen på skolan. 
Jag ville så gärna vara med, men fick inte. 
Jag hängde inte riktigt med i vad de pratade 
om, det var väldigt jobbigt. Den känslan, 
men också min kämpaglöd, tar jag med mig 
in i låten. Och så har jag gett den en egen 
touche med lite retrosoul och jazztoner.

Vad skulle en vinst betyda för dig?
– Åh, det skulle såklart vara fantastiskt 

och skulle ge min karriär en bra skjuts. 
Jag skulle nå ut till ännu fler. Men oavsett 
hur det går i Melodifestivalen så kommer 
jag att fortsätta som innan. Jag har redan 
en fin musikkarriär och är lyckligt lottad 
som får göra det jag älskar mest, att glädja 
människor med min musik. Mitt liv står 
inte och faller med en vinst. Men jag kom-
mer förstås att satsa 100 procent!

Vad brinner du mest för inom musiken?
– Jag har valt att främst ägna mig åt 

soul och swingjazz. Min absoluta idol är 

Ella Fitzgerald. Hennes röst, och hen-
nes bakgrund: precis som jag var hon ett 
barnhemsbarn och fick kämpa mycket i 
livet. Och precis som jag hade hon svårt att 
uttrycka sig, men lyckades hitta musiken 
som ett sätt att kommunicera och nå ut. 

– Den här musikstilen ligger mig varmt 
om hjärtat och passar min mörka röst bra. 
Dessutom finns det många stilar inom gen-
ren som jag kan utveckla. Jazz är ju inte 
bara jazz utan tangerar exempelvis gospel, 
som jag också älskar. Musiken har även 
influenser från Brasilien, där jag är född. 

– Förutom att sjunga, buksjunger jag 
också! Min docka heter Leroy Armstrong 
och har blivit väldigt populär. Den där tea-
traliska ådran har jag fått från mina föräld-
rar, som har arbetat som teaterlärare på 
Wendelsbergs folkhögskola. Jag har lärt 
mig och har inspirerats mycket av dem i 
mitt artisteri. De är viktiga förebilder och 
ett viktigt stöd.

Du är nykterist och medlem i IOGT-NTO. 
Varför?

– Mina föräldrar är medlemmar i IOGT-
NTO och har som sagt varit teaterlärare på 
Wendelsberg, så det är genom dem som jag 
har blivit en del av nykterhetsrörelsen. De 
startade teaterlinjen på Wendelsberg och 
min pappa Jan har också varit rektor där. 
Man kan lugnt säga att jag är ett folkhögsko-
lebarn, även om jag inte har gått där själv. 

– Jag har aldrig druckit alkohol och är 
heller inte intresserad av att börja. Jag 
behöver inte alkohol för att ha kul, för att 
hitta mig själv eller för att uppleva mer. För 
mig är nykterheten ett helt naturligt för-
hållningssätt till livet.

– Men det finns ytterligare en anled-
ning till att jag är nykterist. Vi hade en god 
vän i familjen, från Wendelsberg. Han var 

missbrukare och kunde i perioder hålla 
sig nykter och drogfri. Han var en mycket 
kreativ människa, full av idéer och dröm-
mar. Under sina nyktra perioder var han 
ofta hos oss och han brukade säga att vi 
var hans familj och jag hans lillasyster. Men 
han orkade inte till slut. Alkoholen tog 
över. Jag sjöng på hans begravning.

Vilka reaktioner möts du av bland 
dina artistkollegor?

– Alkoholnormen är ganska stark inom 
artistbranschen, det förekommer mycket 
alkohol i olika sammanhang, på efterfester 
och liknande. Men det brukar fungera bra 
att helt enkelt säga ”nej tack, jag dricker 
inte”. De flesta accepterar det svaret. 

Du är adopterad; hur har det påverkat 
dig?

– Jag adopterades från Rio de Janeiro i 
Brasilien som 5-åring. Där bodde jag på ett 
barnhem med 200 andra föräldralösa barn. 
För mig var det helt underbart att komma 
till Sverige, att få en egen familj. Mina för-
sta minnen av Sverige är att det var stort, 
nytt, tryggt och också lite skrämmande.

– Som barn önskade jag få veta vilka 
mina biologiska föräldrar var, men i dag 
har jag släppt det. Jag har fått så fantastis-
ka föräldrar här, jag känner inget behov av 
att ta reda på mina biologiska rötter. Som 
barn blev jag mobbad, delvis på grund av 
att jag är mörkhyad, och det har så klart 
påverkat mig som människa. Mobbningen 
sitter fortfarande kvar som en tagg, även 
om jag inte längre hyser agg mot dem som 
mobbade mig. Jag försöker att se framåt, 
inte bakåt. Musiken har hjälp mig mycket 
att komma vidare. P

Fakta. Caroline Wennergren

Ålder: 29
Bor: Mölnlycke
Familj: Singel, föräldrar och bror
Gör: Sångerska
Aktuell: Med låten ”Black Swan” i melodi-
festivalen. Medverkar i deltävling fyra 
i Örebro den 28 februari.

”Det brukar fungera bra att 
helt enkelt säga ’nej tack, 
jag dricker inte’. De flesta 
accepterar det svaret.”
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Mariannes gamla mamma missbrukar 
alkohol. Efter att hon själv blivit 
elaka dottern i familjen hoppades hon 
att vården skulle göra något. ”Men de 
frågade inte ens mamma om alkohol”, 
berättar hon för Accent. 
TEXT EVA EKEROTH   FOTO JONAS ERIKSSON

”INGEN MÄRKTE ATT 

MAMMA DRACK”
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”INGEN MÄRKTE ATT 

MAMMA DRACK”

Marianne är 59 år och bor i en med-
elstor stad i södra Sverige. I mitten av 
sjuttiotalet, när Marianne nyligen flyttat 
hemifrån började hon ana att allt inte stod 
rätt till med sin mamma. Marianne hitta-
de urdruckna och halvurdruckna ölburkar 
på konstiga ställen i föräldrahemmet.

Hennes mormor hade nyligen gått bort 
och så här i efterhand tror Marianne att 
det utlöste drickandet.

– Mamma drack inte medan jag bodde 
hemma, åtminstone inte så jag märkte 
något. Och det tycker jag att jag borde gjort. 
Mina föräldrar hade ofta fester och midda-
gar och det dracks en hel del vid de tillfäl-
lena, men inte annars, säger Marianne.

I början av 1980-talet hade Marianne 
ett allvarligt samtal med sin mamma. 

– När vi kom hem på familjemiddagar 
var hon berusad redan när vi kom. Ringde 
man till henne på kvällen gick det inte att 
prata med henne. Inte heller mindes hon 
dagen efter vad vi sagt. Så jag tog mod till 
mig och sa till henne att söka hjälp. Hon 
tog faktiskt kontakt med en psykiatriker, 
men berättade inte att hon drack. Han 
skrev ut Sobril till henne. Det gjorde ju 
bara saken värre, säger Marianne.

Marianne brukade säga till sin mamma 
att hon inte borde dricka mer och hon vil-
le inte bjuda mamman på alkohol när hon 
kom på besök. 

– Före stora fester och middagar där 
mamma visste att det skulle serveras alko-
hol drack hon inte. Hon drack inte heller 
mer än någon annan eller gjorde bort sig, 
säger Marianne.

Därför tror hon inte att någon i föräld-
rarnas umgängeskrets märkte något.

– Varken min pappa eller min syster sa 
heller något. De vågade inte eller så såg de 
inte, säger Marianne. 

Eftersom hon tog på sig ansvaret för att 
försöka få mamman att sluta fick Marian-
ne ofta höra att hon var den elaka dottern.

– När inget hjälpte började jag hoppas 
att mamma skulle åka fast i en trafikkon-
troll. Hon körde inte på kvällarna när hon 
var full, men tidigt på förmiddagen kunde 
hon ta bilen till affären. Jag tror att hon 
skulle åkt fast om hon blev stoppad, men 
det hände aldrig.

Till slut beslöt sig Marianne för att 
strunta i att ta upp sin mammas problem. 

– Det var ohållbart, jag blev övervakare 
och hon ville verkligen inte ha hjälp. Vi 
hade fått barn och hade fullt upp med vårt 
eget. Jag hittade en strategi att undvika 
att ringa eller träffa mamma när jag viss-
te att hon skulle vara full. På så vis slapp 
jag bli upprörd. Jag vet fortfarande inte 
om jag gjorde rätt, men det var ett sätt att 
stå ut.

Genom att välja att bara träffa sin mam-
ma vid strategiska tillfällen har Mariannes 
barn sluppit se mormor berusad. 

– Barnen vet om att mormor dricker 
för mycket, men de har själva aldrig kom-
menterat att hon betett sig konstigt, eller 
så. De älskar sin mormor. Och nu är de ju 
vuxna, säger Marianne.

Snart fyller Mariannes mamma 80 år. 
Hon har en rad sjukdomar, bland annat 
lider hon av KOL, är opererad för cancer 
och har problem med hjärtat. Under årens 
lopp har hon besökt sjukvården många 
gånger och träffat många olika läkare. 

– Varje gång har jag hoppats att någon 
ska upptäcka hennes alkoholism, men 
ingen gjorde det. De frågade inte ens, 
säger Marianne.

För två år sedan fick mamman ett stort 
epileptiskt anfall. Hon hamnade då på en 
neurologisk avdelning.

– Där förstod de nog direkt vad det 
handlade om, men när de först frågade 
mamma hur hon hade det med alkoholen, 
så svarade hon att hon inte drack alkohol. 
När jag fick höra det frågade jag hur hon 
kunde säga så. Då svarade hon att hon ju 

bara drack vin. För henne är alkohol sam-
ma sak som sprit.

Efter tre dagar på sjukhuset började hon 
hallucinera.

– Hon såg djur som gick omkring bland 
sjuksängarna. Så snart hon kom hem 
gick det över, så jag antar att hon började 
dricka igen då, säger Marianne.

Av läkarna på neurologen fick Marian-
nes mamma veta att hon absolut inte får 
dricka. Åtminstone inget starkare än cider 
som man köper i mataffären.

– Så det konsumerar hon nu i stora 
mängder, säger Marianne.

En av alla de läkare Mariannes mamma 
träffade sa till henne att hon inte fick 
dricka för mycket, men att det gick bra att 
dricka lite till husbehov.

– Det levde hon länge på. Det spelar 
ingen roll om tio läkare har sagt något 
annat, bara en har sagt att hon får dricka 
så är det den hon lyssnar på. Hon anser 
själv inte att hon dricker mycket. Jag har 
hört henne svara att hon dricker två till 
tre glas vin någon gång ibland, när hon 
fått frågan hur mycket hon dricker.

Det epileptiska anfallet skrämde dock 
Mariannes mamma så mycket att hon 
drack mycket mindre, kanske nästan inget 
alls, en tid. 

– Sedan provade hon att dricka och det 
gick bra. Då drack hon ännu mer vilket 
ledde till ett nytt anfall. In på sjukhuset 
igen några dagar. Den här gången började 
hon inte hallucinera förrän hon kommit 
hem. Hon såg inbrottstjuvar och larmade 
polisen som fick rycka ut i onödan.

Det är en tunn tråd som Mariannes mam-
ma balanserar på – att dricka tillräckligt för 
att hålla abstinensen borta och ändå inte så 
mycket att hon får anfall. 

– Hon kan inte ta sig till Systemet själv, 
men lyckas alltid övertala någon att handla. 
Hon skyller på att hon ska ha gäster. Nu har 
hon börjat gömma urdruckna vindunkar så 
att vi barn inte ska se hur mycket hon drick-
er. Hon förstår att hon får anfall om hon 
dricker för mycket och försöker nog hålla 
nere konsumtionen. Sluta helt tror jag inte 
hon klarar, åtminstone inte så länge hon 
inte tar emot någon hjälp, säger Marianne. P

”Varken min 
pappa eller min 
 syster sa heller 
något.”
MARIANNE
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De som föddes under 40-talets stora 
babyboom är nu 65 år eller äldre. De har 
helt andra alkoholvanor än tidigare gene-
rationer. Många har en hög konsumtion 
som kan vara direkt riskabel.

Redan idag har behovet av sjukhusvård 
för äldre på grund av alkoholrelaterade 
sjukdomar ökat. Kvinnor över 65 är den 
enda grupp i samhället där dödligheten av 
alkoholrelaterade orsaker ökar. 

Salme Ahlström, professor på The 
National Institute for Health and Welfare 
i Finland, har arbetat med EU-projektet 
Vintage som syftat till att hitta de bästa 
metoderna för att förebygga alkoholska-
dor hos äldre.

Hon anser att vi behöver mer data 
om äldre, deras alkoholkonsumtion och 
konse kvenser av den. Salme Ahlström 
anser att det är viktigt att upptäcka pro-
blemen i tid. 

– Förebyggande insatser och åtgärder 
för att upptäcka problem borde sättas in 
för de som är medelålders så att de inte 
tar sina vanor med sig in i ålderdomen, 
säger hon.

Högre priser på alkohol är sannolikt 
det som minskar konsumtion och bero-
ende mest, även för äldre, enligt Salme 
Ahlström, men för att hitta problem hos 
enskilda individer är det mest effektivt att 
primärvården frågar sina patienter.

Hon har en teori om varför vi vet så lite 
om äldre och alkohol.

– De unga är ju så mycket intressantare, 
säger Salme Ahlström med glimten i ögat. 
Det är ju också en ganska ny företeelse att 

äldre människor dricker så mycket som 
de gör nu, särskilt kvinnor. Min mormor 
som var född 1909 drack på sin höjd ett 
glas sherry några gånger om året. När jag 
och mina väninnor träffas så äter vi sallad 
och dricker vin.

Hon jämför med tobak. 
– När den kom var det männen som 

rökte och fruarna tittade beundrande på. 
Likadant var det med alkohol. Det var 
männens revir. Idag beställer även unga 
flickor en halvliter öl när de är på krogen.

Hon är övertygad om att industrin spe-
lat en stor roll för de ändrade attityderna 
genom sin riktade marknadsföring till 
kvinnor.

– När jag började arbetet med Vintage 
tänkte jag att vi måste hitta ett sätt att nå 

de äldre, men efter att ha hållit på med 
detta ett tag inser jag att det viktigaste är 
att nå gruppen 55–65. Om de fortsätter att 
dricka lika mycket som de gör idag om tio 
år får de problem. Redan nu borde vi satsa 
på dem, säger hon. Alla åldrar har sin pro-

VÅRDEN SER INTE ÄLDRES  
ALKOHOLPROBLEM
Att äldre kvinnor kan ha alkoholproblem verkar komma som en 
överraskning för de flesta. Trots att alkoholkonsumtionen har 
ökat kraftigt de senaste decennierna finns ingen beredskap 
för att människor dricker mycket när de blir gamla.
TEXT EVA EKEROTH

Fakta. Vad har vården för  
skyldigheter?

Flera av de intervjuade kritiserar vården 
för att inte upptäcka problemen, men vad 
förväntas vården egentligen göra?

Ylva Nork är ansvarig för STAD:s, Stock-
holm förebygger Alkohol- och Drogpro-
blem, utbildning ”Riskbruk av alkohol”. 
Utbildningen vänder sig till primärvården 
och ska ge en grund för ett mer aktivt 
arbetssätt för att upptäcka och förebygga 
riskfylld alkoholkonsumtion.

– Det finns inga särskilda riktlinjer för 
äldre. Däremot förväntas primärvården 
fråga alla patienter om levnadsvanor, 
oavsett ålder. Det görs inte så ofta som det 
borde. Den som fyller 75 erbjuds ett spe-
ciellt hälsosamtal och även där ska frågan 
tas upp, men det är inte alla som tackar ja 
till samtalet, säger hon.

Även om inget säger att äldre ska 
behandlas annorlunda än andra så ham-
nar de oftare än andra i situationer där 
frågan borde komma upp.

– Vid läkemedelsgenomgångar och vid 
förskrivning av nya mediciner så ska frå-
gan komma upp, säger Ylva Nork.

Salme Ahlström, professor 
på The National Institute for 
Health and Welfare i Finland.
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blematik. Det är därför viktigt att vi gör 
riktade insatser för varje åldersgrupp. För 
ungdomar är den största risken berus-
ningsdrickande, småbarnsföräldrar har 
barn att ta hänsyn till och de medelålders 
har ytterligare en annan problematik. 

Vårdpersonal har en central roll, men 
Vintageprojektet har inte berört dem.

– Hur vi ska nå vårdpersonal har vi inte 
talat om. Det ingår inte i projektet utan 
måste göras nationellt. Jag har själv före-
läst om hur vårdpersonal ska ta upp frå-
gan med patienterna. Oftast vill ingen se. 
Det är hemtjänsten som får ta hand om 
problemen.

Hennes slutsats är att vården måste 
tänka om. 

– Idag vill inte vårdpersonal tro att 
gamla farmor har alkoholproblem, därför 
upptäcker de inte att hon dricker, säger 
Salme Ahlström.

Fredrik Spak, lektor vid socialmedicin-
ska enheten på Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet, forskar på äldre 
över 80.

Hans hypotes är att risken för fall och 
depression ökar med ökad alkoholkon-
sumtion hos äldre. Ännu är dock inte stu-
dien färdig.

– Våra avtagande kroppsfunktioner 
borde ha viss inverkan. Leverkapaciteten, 
till exempel, blir väsentligt nedsatt efter 
80. Till det kommer alla mediciner som de 
äldre har. Konkurrensen i levern med alko-
hol medför i vissa fall att koncentrationen 
av läkemedlet blir högre och i andra fall 
att koncentrationen av alkohol blir högre, 
säger Fredrik Spak.

Även han hävdar att äldre och alkohol 
är ett dåligt utforskat område. 

– Det är ett stort problem att vi saknar 
kunskap. Jag skulle vilja veta mer om hur 
alkoholen bryts ner hos äldre.

Han tycker ändå att medvetenheten 
i vården blivit något bättre de senaste åren.

– Vårdpersonal har förstått att pensio-
närer dricker mer än tidigare. Men jag tror 
att de flesta tänker på de yngre pensionä-
rerna mellan 65 och 75, säger han.

Kvinnoorganisationernas Samarbets-
råd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, 
har i flera år engagerat sig för att upp-
märksamma konsekvenser av äldre kvin-
nors drickande.

Redan 2002 började KSAN försöka få 
politiker och tjänstemän att intressera sig 

Fakta. Därför är alkoholen extra farlig för äldre

▪ Äldre har en mindre andel vatten i krop-
pen vilket gör att alkoholen inte späds ut 
lika mycket som hos yngre.

▪ Blodcirkulationen i levern är sämre vilket 
ökar risken för leverskador.

▪ Leverns enzymer fungerar mindre effek-
tivt vilket försämrar förbränningen av 
alkohol.

▪ Hjärnans funktioner påverkas mer av 
alkohol.

▪ Äldre har redan sämre reaktionsförmåga 
och koordination vilket förstärks av 
alkohol. Det kan leda till fallolyckor och 
frakturer. 

Källa: Salme Ahlström

Fakta. Så mycket har drickandet ökat bland äldre

Förändring mellan 2004 och 2011

Äldre dricker allt mer, trots en sjunkande alkoholkonsumtion i övriga befolkningen. Särskilt 
markant är ökningen bland äldre kvinnor, även om det är från låga nivåer. Den ökade konsum-
tionen märks även i dödsorsaksstatistiken där kvinnor över 65 är den enda grupp där alkohol-
relaterad dödlighet ökar som diagnos. Allt fler äldre får också sluten vård för alkoholdiagnos. 
Här är det dock de äldre männen som ökar mest i antal.

Källa: Alkohol & Narkotika nr 3/2012. Mats Ramstedt och Jonas Raninen.

för frågan efter att Barbro Westerholm, 
dåvarande ordförande i Sveriges Pensio-
närsförbund, hade larmat om situationen 
för kvinnor över 55.

– Vi började göra en kunskapssamling 
om äldres konsumtion och kunde kon-
statera att det inte är så mycket man vet. 
Sedan 2010 har vi drivit ett projekt som 
syftar till att sprida kunskap och väcka 

▪ Kvinnor 65+
▪ Kvinnor under 65
▪ Män 65+
▪ Män under 65

Dricker alkohol Medelkonsumtion Berusningsdrickande Riskkonsumtion

”Det är ett stort 
problem att vi 
saknar kunskap.”
FREDRIK SPAK

+15%
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”Förbjud alkoholreklam och 
förpackningar som lockar till köp.” Det 
tycker Alexandra Charles, grundare 
av 1,6- och 2,6 miljonerklubben som 
arbetar för kvinnors hälsa. 

Alexandra Charles har jobbat för kvinnors 
hälsa i närmare sjutton år. Hon blir arg när 
hon ser förpackningar för tobak eller alkohol 
som riktar in sig på kvinnor.

– Skadliga varor borde inte få ha förpack-
ningar som riktar sig till vissa grupper.

Även alkoholreklam skulle hon vilja för-
bjuda.

– Vi behöver ingen reklam för alkohol. Ska 
vi köpa alkohol går vi till Systembolaget och 
där kan vi få hjälp att hitta den sort som pas-
sar bäst, säger hon.

1,6 miljonerklubben fyller 17 år i maj. 
Klubb en startades för att utbilda och 
opinions bilda för kvinnors rätt till vård 
an passad för kvinnor.

– Jag tyckte att objektiv information sak-
nades om kvinnors hälsa. Genusperspektivet 
lyste med sin frånvaro. Ensam kan man inte 
göra något så jag startade 1,6 miljonerklub-
ben, säger hon. 

Namnet kommer av det antal kvinnor över 

45 som då fanns i Sverige. Numera finns 
även 2,6 miljonerklubben för kvinnor från 
25 och uppåt. 

Alkohol är ett område där kvinnor ofta kom-
mer i kläm, anser Alexandra Charles.

– I Sverige dricker vi mer kontinentalt nu, 
på gott och ont. Det går lätt överstyr om man 
skaffar sig vanan att dricka varje dag. Delar en 
kvinna alltid lika med sin man råkar hon illa ut. 
Kvinnors kroppar tål inte lika mycket. Sådant 
kan vi bidra med att informera om.

Hon tycker också att det är viktigt att den 
som inte vill dricka ska ha samma rätt till god 
dryck som andra.

– Serveras det alkohol ska det också finnas 
bra alkoholfria drycker, man ska inte behöva 
be särskilt om det. 

Alexandra Charles har stor erfarenhet av 
kontakt med alkohol. År 1968 introducerade 
hon diskoteken i Sverige. Då startade hon 
och hennes dåvarande fästman nattklubben 
och diskoteket Alexandras i Stockholm. Med 
klubblivet blev hon också medveten om alko-
holens baksidor.

– Man såg mycket elände. Många söker 
styrka och stöd i alkoholen, andra söker tröst. 
Men de lurar bara sig själva, säger hon.

EVA EKEROTH

debatt i frågan, säger Leena Haraké, kans-
lichef på KSAN, som ofta anlitas för att 
prata om ”Farmor på fyllan”, inte minst av 
IOGT-NTO.

Förutom att samla in kunskap och 
sprida den vidare försöker KSAN påverka 
genom olika typer av aktioner.

– Vi har skrivit till Systembolaget och 
försökt få dem att ta bort Bag-in box ur 
sortimentet. Vi anmälde Astrid Lindgrens 
barnsjukhus som hade ett fotbollsspel 
med alkoholreklam i väntrummet och vi 
uppmanar till bojkott av Hello Kittylek-
saker eftersom de tillåter att deras namn 
används på öl, vin och cigaretter, säger 
Leena Haraké.

Hon anser att kvinnors konsumtion 
underblåses av industrin som gör allt för 
att få dem att dricka mer. 

– Man behöver inte bära hem skramlan-
de flaskor om man tycker det är tungt eller 

pinsamt. Med Bag-in-box-vin behöver 
man inte heller dra sig för att ta ett glas. 
Det överblivna vinet blir ju inte förstört på 
samma sätt som i en öppnad flaska. Och 
storförpackningar har alltid tilltalat hus-
mödrar som tänker ekonomiskt.

Även i marknadsföring och förpack-
ningar tar industrin sikte på kvinnor.

– Jag har heller aldrig sett en man som 
handlar från de där hyllorna med rosa för-
packningar som finns på Systembolaget. 
Industrin behöver nya konsumenter och 
de satsar på kvinnor, inte minst i reklamen. 

För att komma åt problemet försöker 
KSAN få unga kvinnor att själva reagera.

– Vi har tagit fram ett studiecirkel-
material, Rosa monstret, för att göra 
flickor uppmärksamma på, och kritiska 
till, reklam som riktas direkt till dem. 
Rosa monstret har blivit uppmärksammat 
i Europa och fått specialomnämnade av 
Pompidougruppen, säger Leena Haraké. P

Alexandra Charles, 
grundare av 1,6- och 
2,6 miljonerklubben.

TEMA: ÄLDRE KVINNOR OCH ALKOHOL

”Cyniskt med förpackningar  
som lockar kvinnor”
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Fakta. Alexandra Charles

1968 startade hon och hennes dåvarande 
man Sveriges första diskotek, det klas-
siska Alexandras.
1971 startade paret ett Alexandras på 
Barbados.
1998 grundade hon 1,6 miljonerklubben 
för kvinnor över 45
2005 utsågs hon till årets lobbyist
2009 bildades 2,6 miljonerklubben för 
kvinnor mellan 18 och 45
2014 aktuell med nyutkomna  
memoarer ”Livet är en dröm”. Se webben: 
www.1.6miljonerklubben.com/bok/ 
livet-ar-en-drom



KALLELSE TILL IOGT-NTO:s KONGRESS 2015
Förbundsstyrelsen kallar i enlighet med § 2:2 i stadgarna till ordinarie kongress i Lund 24–28 
juni 2015. Onsdag den 24 juni kl 09.30 erbjuds ombudsskola och förhandlingarna inleds kl 11.00 
med ombudens beredning av kongressärenden i Akademiska föreningens hus, AF-borgen, 
Sandgatan 2, Lund. Söndag den 28 juni håller folkhögskolorna sina förbundsstämmor, och alla 
ombud vid IOGT-NTO:s kongress är också ombud vid dessa stämmor. 

Motion till kongressen kan inges av varje medlem, förening och distrikt och ska vara förbunds-
kansliet tillhanda senast den 19 april 2015. Motioner sänds in till motion@iogt.se eller 
IOGT-NTO, Box 12825, 112 97  Stockholm.

Mötesrättigheterna regleras av § 2:5 i stadgarna. Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har när-
varo- och yttranderätt vid kongressen.

Stockholm i januari 2015

Peter Moilanen

Generalsekreterare

SNART ÄR  
SOCIALT FORUM HÄR!
En helg fylld med en massa spännande seminarier!

Som till exempel:
• Hur når vi barn i missbruksmiljö?
• Utmaningar och styrkor med neuropsykiatriska sjukdomar
• Kunskapsöversikt över vad IOGT-NTO står för och vad vi 

gör 
• Introduktion om hur en kongress fungerar och om demo-

kratin i IOGT-NTO

I år finns det möjlighet att delta på ett par kurser över hela 
helgen med inriktningarna medberoende eller hantverk. 

Du kommer även ha möjlighet att prova på att rida, testa 
yoga, knytkonferens, klättring, kanotpaddling och mycket 
mer. 
Hela familjen är välkommen! Är du 13–18 år finns det chans 
att uppleva häftiga saker med UNF. För dig som är äldre än 
5 år finns det dagläger med Junis.
Boka in 24–26 april för en social helg. 
Vi syns på Herrfallet, Arboga!

Håll utkik efter mer info! 
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FRÅN SUPARFESTER  
TILL SUPERKLASSIKER



FRÅN SUPARFESTER  
TILL SUPERKLASSIKER

För fem år sedan var före detta 
kocken och entreprenören 
Lars Erlman en alkoholiserad 
soffpotatis med trettiofem kilos 
övervikt. I dag är han en helnykter 
toppidrottsman som genomfört 
superklassikern på under ett dygn. 
TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN    
FOTO HENRIK HANSSON
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Lars Erlman är en vältränad, snygg 
och energisk man i sina bästa år. Han har 
många järn i elden och föreläser regelbun-
det om sin häpnadsväckande resa från fet 
alkis till professionell idrottsman. Om den 
har han också skrivit i boken ”Inte bara 
snack” som kommer ut i april. 

Sannolikt är det hans envishet, driftig-
het och förkärlek för tuffa utmaningar 
som gjorde att han i april 2011 bestämde 
sig för att det fick vara nog. Han satte kor-
ken i flaskan – och sedan den dagen har 
han inte druckit en droppe. 

För vem som helst hade det beslutet 
varit tillräckligt utmanande. Men inte för 
Lars. Han ville något mer. Och bestämde 
sig året efter för ett fysiskt idrotts- och 
förändringsprojekt som innebar att han 
sommaren 2014 skulle genomföra klassi-
kern, där Vasaloppet (9 mil), Vansbrosim-
ningen (3 km), Vätternrundan (30 mil) och 
Lidingöloppet (3 mil) ingår. Men i stället 

för att genomföra loppen under en tolv-
månadersperiod var målet att genomföra 
dem under 24 sammanhängande timmar. 

Han cyklade Vätternrundan på åtta 
timmar och 20 minuter. Därefter flög 
han helikopter till Lidingö och sprang 
Lidingöloppet på tre timmar. Under 
natten till lördagen flög Lars vidare till 
Sälen och åkte rullskidor till Mora på fem 
och en halv timme. 

Där väntade helikoptern för transport 
till Vansbrosimningen. Han simmade den 
fulla distansen på en dryg timme och gick 
i mål mitt i folkfesten i Vansbro. Då hade 
Lars hållit på i drygt 23 timmar och 30 
minuter.

– Den 5 juli 2014 gick jag i mål och 
det var en obeskrivlig känsla att jag fak-
tiskt klarade det på utsatt tid. Min styrka 

Fakta. Lars Erlman

Ålder: 38
Familj: Fru och tre barn, 5, 9 och 13 år
Bor: I Dalarna
Gör: Föreläsare och författare av  
boken ”Inte bara snack” (Lava förlag).  
Gå in på www.erlman.se och läs mer.

”Under Lidingöloppet 
kändes det väldigt 
tungt i benen och under 
Vansbroloppet fick jag 
magkramper.”

Lars gav aldrig upp.

Massage under den korta 
helikopterturen.

Lars fick transportera sig med 

helikopter för att hinna.

Familjen var ett stort stöd 
under hela tävlingen.
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är uthålligheten och målet var att gå på 
70  procent av min förmåga. Jag hittade 
en bra marschtakt och de yttre förutsätt-
ningarna var optimala. Men visst var det 
jobbigt stundtals. Under Lidingöloppet 
kändes det väldigt tungt i benen och under 
Vansbroloppet fick jag magkramper. Men 
jag tappade aldrig fokus, säger Lars, som 
hade sällskap av familjen hela dygnet. De 
åkte med i följebil och bidrog med pepp 
och hejarop. Han transporterades mel-
lan loppen med helikopter och hoppades 
kunna ta en snabb tupplur då.

– Men det gick bara inte. Jag gick på 
adrenalin, konstaterar Lars, som hade för-
berett sig i tre år för bedriften genom att 
ligga i hårdträning med cykling, simning 
och löpning på heltid. Under den tiden 
skaffade han sponsorer för att bekosta pro-
jektet som han kallade Lars Erlman 2014.

Med så högt satta ambitioner fick han 
förstås inte misslyckas och med en enorm 

envishet och målmedvetenhet gick han 
från lönnfet, trött och otränad till super-
tränad vinnare.

Men hans resa mot ett nyktert och 
hälso samt liv hade redan börjat några år 
tidigare. Det var när han kom till insikt om 
att han var alkoholist som det allra första 
steget togs. Då hade han druckit i många 
år och alkoholen hade blivit en så självklar 

del av hans vardag att han knappt reflek-
terade över det. Han använde alkohol som 
belöning. För att han hade klippt gräsmat-
tan, för att det var fredag eller för att må 
lite bättre efter en lång arbetsdag. Det 
fanns alltid en anledning att ta ett glas 
och fira. Men en enkel fråga från sonen 
gav honom en rejäl tankeställare.

– Han ville gå över till en kompis en fre-
dagkväll och jag sa nej med motiveringen 
att vi skulle vara hemma och mysa hela 
familjen. I själva verket handlade mitt nej 
om att jag ville kunna sitta hemma och 
dricka i fred. Jag hade ingen lust att avstå 
alkoholen för att åka och hämta mitt barn, 
säger Lars. 

Så småningom blev Lars alkoholism 
även uppenbar för hustrun, som ställde 
ett ultimatum. Fortsätt ensam eller ta 
hjälp och sluta dricka.

– Då bestämde jag mig för att sluta. Jag 
insåg också att jag var alkoholist, även 

Rullskidor var en del 
av utmaningen.

”När jag var ung var 
jag alltid killen som 

var fullast på festen.”

Efter fem och en halv timme på 
rullskidor gick Lars i mål i Mora.
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om jag hade ett ordnat liv. Jag tror inte 
att någon utomstående anade och när 
jag berättade blev folk väldigt förvånade, 
säger Lars, som redan hade varit nykter 
en vända tidigare i sitt liv.

– När jag var ung var jag alltid killen 
som var fullast på festen. Jag gillade att 
dricka och när jag började arbeta som 
kock och hotellchef blev situationen 
knappast bättre. Med sena kvällar och 
långa pass hände det ofta att jag både åt 
och drack för mycket.

Så småningom började han arbeta 
som vd på olika företag, vilket innebar 
mycket representation med sena midda-
gar och alkohol. Han fortsatte med sam-
ma höga arbetstempo och gick upp 35 kilo 
i vikt. Försökte gå ner genom att svälta sig 

själv – och gick förstås upp igen.
– Jag pendlade i vikt, hade ont över-

allt och mådde inte bra. Jag tappade 
självrespekten och beslutade mig för att 
åtminstone sluta dricka på fester. Men jag 
fortsatte att dricka hemma och det blev 
många synd-om-mig-öl. Till sist blev det 
ohållbart och jag bestämde mig för att 
försöka ha en helnykter period, vilket jag 
lyckades med i 17 månader. Men under de 
månaderna gick jag hela tiden och läng-
tade efter att perioden skulle ta slut så 
att jag kunde börja dricka lite igen, säger 
Lars, som dock var fast besluten att inte 
börja storkonsumera.

Det gick bra till en början. Men så smög 
sig alkoholen in både på veckodagar och 
helger och efter en blöt fest blev allt svart. 
Han hade supit sig redlös igen och det var 

efter den händelsen som hustrun ställde 
sitt ultimatum. 

– Jag funderade på att söka hjälp och 
letade runt, men hittade inget som jag 
tyckte passade mig. Så jag slutade att 
dricka helt av egen kraft. Jag berättade för 
alla jag kände och var öppen med att jag 
hade ett missbruk. Det gjorde att jag fick 
mycket stöd, men också att jag hade ögo-
nen på mig, säger Lars och tillägger att det 
också fanns dem som ansåg att han inte 
borde prata så högt om sin alkoholism.

– Men jag är den jag är. Jag står för det 
som har varit och jag skäms inte för det. 
Jag tror på att prata om saker, inte sopa 
under mattan. Men jag är samtidigt noga 
med att inte vara ”Lars Erlman, den 
nyktre alkoholisten”. Det är ju den egen-

Vansbrosimningen 
gick strålande.
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skap jag har haft minst nytta av i livet. 
I dag fokuserar jag inte på vad jag avstår 
ifrån utan vad jag gör i stället.

Och det är här som projektet kommer 
in i bilden.

– Många hittar ursäkter för varför de 
inte kan uppfylla sina drömmar. Jag 
ville visa mig själv och andra att det går 
att göra det man vill och att det går att 
genomföra sådant man tror är omöjligt. 
Jag har aldrig gillat konditionsträning. 
Därför blev superklassikern en extra tuff 
utmaning för mig. Men jag bevisade att 
det gick, säger Lars.

I april i år har det gått fem år sedan han 
tog sitt sista glas. Nykterheten känns 
numera lika självklar som alkoholen gjor-
de tidigare.

– Jag dricker inte ens lättöl längre, det 
är nolltolerans som gäller för mig. Jag är 
inte ett dugg sugen, eftersom jag har fyllt 
mitt liv med ett helt annat innehåll. Men 
jag är samtidigt livrädd att falla tillbaka, 
säger Lars, som också har tänkt om när 
det gäller barnen.

– Tidigare hade jag nog tyckt att de 
kunde få smutta lite vin hemma när de 
kom upp i tonåren. Men nu är det helt 

uteslutet. De vet att pappa har varit alko-
holist, säger Lars.

Trots att det stora projektet med super-
klassikern nu är avklarat så ligger Lars inte 
på latsidan. Han fortsätter att träna och 
hålla sig i form, samtidigt som han förelä-
ser och lägger sista handen vid sin bok. 

Nästa mål är att genomföra Ironman på 
Hawaii, ett triathlon med simning, cykel 
och ett maraton. P

”Jag har aldrig gillat konditions-
träning. Därför blev superklassikern 
en extra tuff utmaning för mig.”

Han klarade det! 
Vilken otrolig känsla.
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Kön ringlar lång till insläppet trots att 
klockan snart är åtta på kvällen och fes-
ten startade för närmare en timme sedan. 
Ungefär 300 ungdomar kommer till Be 
Smarts fest på ungdomsgården Verkstä-
derna i Söderhamn. De flesta är i mellan-
stadieåldern. Flickorna är finklädda i glitt-
riga toppar eller klänningar. En och annan 
pojke har gelé i håret och finskjortan på. 

Musiken dunkar och ljuset i lokalen 
växlar mellan rött, grönt, gult och blått, 
som det ska vara på disko. Men på den 
här festen är det inte bara dans. Här finns 
något för alla. 

Ida Nilsson, 10 dyker upp med fullt av 
skum i håret.

– Det kommer skum ur snökanonen där 
borta. Det var kul, säger hon och pekar 
mot hörnet av diskolokalen. 

Hon går i fyran och det är första året 
hon är med i Be Smart. Till festen har hon 
gått för att vara med kompisar och ha kul.

Kön till sockervadden ringlar lång. På 
dansgolvet pågår en danstävling. Delta-
garna ska försöka ta sig under en biljardkö 
som två grabbar håller emellan sig. För 
varje omgång sänks biljardkön allt när-
mare golvet.

En trollkarl går runt och visar tricks för 
en klunga barn som samlas runt honom. 
I  en liten biosalong sitter ett gäng och 
tittar på Idol-finalen på TV4 som råkar 

infalla just i kväll. 
I ett annat rum sitter 
ett gäng grabbar och 
spelar dataspel. Den 
häftigaste aktiviteten 
är nog en surfsimula-
tor. Det är en skate-
board monterad på en 
ställning mitt i något 
som ser ut som under-
delen av en hoppborg. 
Skateboarden snurrar 
runt och rör sig upp och ner, som om man 
surfar på vågorna. 

En flicka med hjälm på huvudet försö-
ker hålla balansen, men ramlar snart av. 
Hon landar mjukt i hoppborgen.

Vid ett bord sitter några flickor och 
äter blåbärssmakande sockervadd. Lovisa 
Larsson, 10, är alldeles blå om munnen. 
Hon har nyligen blivit medlem i Be Smart.

– Det är smart att vara med för då slip-
per man dricka, råna, snusa och röka och 
så där. Fast det fick jag inte förut heller, 
säger hon.

Kevin Yenigun, 11, sitter på en barstol 
och äter popcorn ur en burk. Han är med 
i Be Smart för andra året.

– När man går med får man lova att 
inte röka, dricka alkohol eller göra andra 
dumma saker som snatta och mobba. Jag 
vill gärna vara med för jag gillar att hjälpa 
andra, säger han. 

NYKTERHET

I Söderhamn är många barn och unga med i Be Smart 
– och har lovat att inte röka eller dricka. Till  
festen i början av december kom hundratals barn.
TEXT OCH FOTO EVA EKEROTH

HÄR VILL 
ALLA UNGA 
VARA SMARTA

Ida Nilsson.
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Fakta. Be Smart

▪ Be Smart är en ideell förening för 
barn och ungdomar mellan 10 och 
18 år i Söderhamn. Föreningen är 
med i Riksförbundet SMART och 
drivs av ungdomarna själva, med 
stöd av kommunen.

▪ Cirka 700 ungdomar i Söderhamn 
är medlemmar. Verksamheten 
består av aktiviteter som skidresor, 
filmkvällar, fester och badhusdisko.

▪ Medlem blir man genom att skriva 
kontrakt på att avstå från alkohol, 
tobak och andra destruktiva beteen-
den, som skadegörelse och snatteri. 



Stämningen är på topp bland 
de 300 ungdomar som kom till 

Be Smarts fest i Söderhamn.

Många vill testa att surfa, 
men få håller sig kvar 
mer än några sekunder.

En efter en åker 
detagarna ur 

danstävlingen när 
ribban sänks.
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NYKTERHET

Kontraktsmetod skjuter upp debuten

Slim Lidén är den som startat SMART  
i Sverige, men idén har han fått från  
Mora Hockeyklubb.

Slim Lidén är från början lärare och musiker. 
Dessutom har han ett starkt engagemang 
mot droger. Han är nykterist sedan 16 års 
ålder och medlem i IOGT-NTO.

Kontraktsmetoden kom han i kontakt med 
i början av 1990-talet. Metoden startade i 
Mora Hockeyklubb som lät ungdomar gå 
gratis på lagets hockeymatcher om de skrev 
kontrakt på att inte röka, använda alkohol 
eller andra droger under året. Idén spred sig 
till andra hockeyklubbar, bland annat Team 
49 i Boden.

Slim Lidén gillade idén och startade Team 
Smart i sin kommun, Tyresö, 1994.

– Man får hem ett kontrakt som ska skrivas 
på av både barn och förälder. Föräldrarna vill 

inte skriva på ett papper 
där det står KONTRAKT 
med stora bokstäver 
utan att läsa igenom 
noga. Det brukar leda 
till bra diskussioner vid 
köksbordet, säger han.

Arbetet med Team 
Smart ledde till att Slim Lidén fick åka ut 
i landet och berätta om metoden. Så små-
ningom bildades Riksförbundet SMART.

– Idag finns metoden i 100 kommuner i Sve-
rige samt i nio andra länder, främst i Norden, 
säger han.

Fokus ligger på att ordna aktiviteter och 
andra förmåner för medlemmarna.

– Aktiviteterna är det viktigaste. Det ska 
gärna vara olika saker så de får testa lite av 
varje. Bågskytte är exempel på en udda sport vi 
provat på. Det ska också vara gratis eller näst-

an gratis så att alla kan var med, säger han. 
Den som bryter kontraktet blir avstängd 

i cirka tre månader.
– Vi måste ta medlemskortet för trovärdig-

hetens skull, men vi försöker hålla kontakten 
och vi talar alltid om att personen är välkom-
men tillbaka. 

I Riksförbundet SMART ingår också 
"Tobaks fri duo”. Där skriver ett barn kontrakt 
med valfri vuxen på att ingen av dem ska 
använda tobak under barnets högstadietid. 

– Vi tänkte väl att barnen skulle skriva 
kontrakt med en rökfri vuxen, men barnen är 
ju smartare än så. De väljer någon de vill ska 
sluta röka. Resultatet har blivit att 25 procent 
av alla kontrakt leder till att en vuxen slutar 
röka eller snusa. 

För sitt arbete fick Slim Lidén utmärkelsen 
Årets förebyggare 2013 av Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. P

”Be Smart är helt 
fantastiskt. Jag 
tror att det kan 
hjälpa många.”
SOFIA LEEK

Slim  
Lidén.

Anne Lindberg arbetar på Verk städ-
erna och hjälper till under festen.

– Jag är så stolt över den här verk-
samheten. Marcus Wågström och ung-
domarna som sitter i styrelsen gör ett 
fantastiskt jobb. När min son var yngre 
längtade han tills han skulle börja fyran och 
kunde få skriva kontrakt med Be Smart. 
Hela staden ställer upp. Företagarna ger 
bra rabatter till medlemmarna och skänker 
saker till arrangemangen, säger hon.

Be Smart drivs som en ideell förening, 
men verksamheten sker i kommunens 
regi. Marcus Wågström är anställd av 
kommunen för att jobba åt Be Smart.

– Jag är styrelsens verktyg, säger han.
Han berättar att man kan bli medlem 

i Be Smart när man börjar i fyran.
– Sedan kan de vara med tills de fyller 18. 

Vi har mellan 700 och 800 medlemmar. De 
flesta ungdomarna i kommunen är med, 
men det är mest mellanstadie eleverna som 
deltar i aktiviteterna. De äldre brukar kom-
ma på Schools out, säger han. 

Schools out är ett stort evenemang som 
hålls i Be Smarts regi på skolavslutnings-
kvällen.

– Vi har en budget på 800 000 och kan 
ta hit stora artister. Vi försöker få dit för-
äldrarna också, och då måste vi göra eve-
nemanget så attraktivt att ungdomarna 
kommer trots att deras föräldrar är där, 
säger Marcus Wågström.

Tuva Sällvin, 14, och Linnéa Ånger, 14 
sköter chokladhjulet. De är klasskamrater 
och sitter båda i Be Smarts styrelse.

– Det är kul att vara med i styrelsen 
får då kan man påverka. Vi föreslår akti-
viteter och planerar och hjälper till vid 
genomförandet. När Molly Sandén skulle 
komma hit hade vi möten varje vecka. 
Annars är det en gång i månaden, säger 
Tuva Sällvin.

– Just nu planerar vi inför julavslut ningen 
den 19:e december. Det är inte bara vi som 
sitter i styrelsen som jobbar, vi tar hjälp av 
andra också, säger hon. 

När festen närmar sig slutet kommer 
Sofia Leek för att hämta sin dotter.

– Be Smart är helt fantastiskt. Jag tror 
att det kan hjälpa många. Bara att de 
ordnar sådana här arrangemang och att 
det inte kostar något är jättebra, säger 
Sofia Leek. P

Tuva Sällvin och Linnéa Ånger.
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Nyckeln till att planera smartare är att planera. Verkligen planera 
och prioritera. Att göra det, inte bara tänka. Genom att planera 
frigör du tid för det som är viktigt för dig. Dina verktyg för detta 
är almanacka, attgöralista, handlingsplan och årsplan. Du kan 
använda dem elektroniskt eller i pappersformat.  

 Almanackan hjälper dig mer än 

du tror. 

 Ha bara EN almanacka och välj en 

du trivs med.

 Boka först bemärkelsedagar, 

semester, lov och motion.

 Ha obokad tid varje vecka.

 Du styr din tid när du är först i din 

almanacka.

 Om det senare kommer andra krav 

får du prioritera.

RUNES PLANERINGSSKOLA

1

Runes planeringsskola 
återkommer med nya avsnitt i 

Accent under året. Den bygger 
på boken Planera smartare – få 

tid för det viktiga av Helén Vedlé 
och Rune Nilsson. HOI Förlag.

En handlingsplan, HP, är en lista över det 
som ska göras i ett projekt till exempel att 
ordna ett årsmöte, storrensa vinden, bjuda 
in till ett dopkalas eller förbättra din hälsa. 
Skriv ner vad du ska göra, när det ska göras 
och vara klart. Kombinera med uppskattad 
tid om du är en tidsoptimist. 

STYR TIDEN MED 
ALMANACKAN

Det är mycket du ska komma ihåg. 

Känner du dig styrd av högar på bordet, 

små gula notisar, flera listor och alla 

mejl? Så vill du inte ha det. 
Du behöver EN attgöralista som 
sammanfattar allt du ska göra. Den 
hjälper dig som:

 Glömmer bort en del uppgifter 
 Förhalar, skjuter fram viktiga beslut

 Hoppar från uppgift till uppgift
 Söker ett enkelt sätt att prioritera 

dagen 

Prioritera en gång om dagen. Det får 

ta högst 3 minuter och den tiden tjänar 

du in mångdubbelt. Jag använder en 

veckolista. Det som eventuellt är kvar 

när veckan är slut för jag över på nästa 

lista. Notera inga möten. De står i 
almanackan.

2 PRIORITERA EN 
GÅNG OM DAGEN

3 KOM LOSS MED EN HANDLINGSPLAN

Planen hjälper dig att:
 Komma igång
 Ha översikt och kontroll
 Få en lista över allt som ska göras
 Tydligt se vem som ska göra vad

En HP blir en bra minneslista för sådant som 
återkommer t ex veckostädning, snöresa, 
årlig koll av bilen och båten eller föreningens 
majbrasa.

4
PLANERA 
SMARTARE MED 
EN ÅRSPLAN

Årsplanen är din egen och ger dig 
en bild över dina uppgifter. Bra för 

din planering och för att visa andra. 

Skriv in aktiviteter som inte görs varje 

vecka. Uppdatera planen kontinuer-

ligt. Kalendarium är en sammanställ-

ning som alla i en förening/organisa-

tion/företag kan ha nytta av. 

Del 2
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 Låt mig ta din hand
Tove Alsterdal
Lind&Co

SPÄNNING Natten till Valborgs-
mässoafton dödsstörtar Charlie 
mot marken och avlider omedel-
bart. Självmord anser polisen. 
Men Charlies syster Helene 
misstänker att han kan ha bli-
vit mördad. 

Det visar sig nämligen att hon 
månaden innan sin död hade varit 
i Argentina, landet i vilket deras 
mor försvann spårlöst i slutet 
av 1970-talet. Ing-Marie, som 

hon hette, hade förälskat sig 
i en argentinare och reste med 
honom till hans hemland för 
att hjälpa honom i kampen mot 
juntan. Helene vill ta reda på vad 
som egentligen hände och färdas 
tillbaka i sin mors fotspår. 

Det är oavbrutet spännande, 
välskrivet, genomarbetat och 
intressant. Inte minst att få en 
inblick i 70-talets Argentina, där 
ingen var att lita på och vem som 
helst kunde vara angivare. Den 
som avslöjades som ”förrädare” 
riskerade tortyr och död. Under 
de här åren kom många flyk-

tingar från Argentina till bland 
annat Sverige. I växelvisa kapitel 
får vi följa Ing-Marie och Helene. 
Det är nutid och dåtid. Säcken 
dras sakta ihop. En imponerande 
thriller som inte släpper greppet 
en sekund.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

Kultur. Böcker/Musik/Film/Scen 
BOK HALLÅ DÄR! 

Oavbruten spänning 
om Argentina

BOK

 Lycka på fullt allvar, en 
introduktion till positiv psykologi 
Katarina Blom och Sara 
Hammarkrantz 
Natur och Kultur

PSYKOLOGI En bok om lycka? 
Ännu en rosenkindad manual 
till det lyckliga livet, le mot din 
spegelbild och du blir lycklig och 
framgångsrik. Eller? 

Nja inte riktigt, här handlar 
det inte om påklistrat tillkämpat 
positivt tänkande utan om veten-
skap, om när den amerikanska 
psykologen Martin Seligman 
1998 blev ordförande i APA, 
(American Psychology Associa-
tion) och bestämde sig för att 
göra positiv psykologi till årets 
tema. Helt enkelt att flytta fokus 
från psykisk ohälsa till psykisk 
hälsa: alltså titta vilka ingredi-
enser som behövs för att män-
niskan ska fungera på bästa sätt. 
Må-bra-grejerna för mänskligt 
välbefinnande alltså. 

Det är vad psykologen Kata-
rina Blom och journalisten Sara 
Hammarkrantz, initierat och 
samtidigt lättillgängligt berättar 
om i ”Lycka på fullt allvar”.  

Så vad är det för gyllene 
nycklar som ligger i Pandoras 
lyckoask? Meningsfullhet är 
centralt, att livet upplevs som 
meningsfullt, att man får använ-
da sina styrkor och göra det man 
är bra på men också att umgås 
med varandra, och se det goda 
i vardagen. 

Att engagera sig i beteenden 
som är viktiga för vårt välbefin-
nande, som att vara tacksam, 
känna medkänsla och – inte 
minst – sova en extra timma! 
Men vägen till lycka handlar inte 
bara om positiva känslor, en viss 
dos negativa känslor fyller sin 
funktion, för att vi ska kunna leva 
ett rikt och meningsfullt liv kan 
vi inte väja för de negativa käns-
lorna, de ingår och behövs för att 
vi ska utvecklas som människor. 

Och så var det där här med om 
vi är födda med lyckogener eller 
inte, ja, till femtio procent ärver vi 
en viss predisposition, tio procent 
har forskarna räknat ut handlar 
om våra omständigheter, kvar 
finns ju då en fyrtio procent, pro-
cent som vi själva kan påverkar. 

Så varför inte ge boken en 
chans, läs den, gör övningarna, 
och vandra här på jorden som en 
fyrtio procent, (minst!) lyckligare 
människa. Själv tar jag med mig 
det där med att sova en timme 
mer, och att bjuda mina vänner 
på en extra middag. 

HANNA NOLIN

Anton Hjärtmyr
Konst- och kulturkonsulent på 
Våra Gårdar

Hur ser kulturutbudet ut under 
2015?

– Vi kommer att producera två 
egna konstutställningar. Den ena 

är en vand-
ringsutställning 
med fotografen 
Hampus Lund-
grens bilder. 
Den andra 
handlar om 
stickningsgraf-
fiti av konst-
nären Julia Rio. 
I samband med 
den kommer vi 
även att arrang-
era en turné och 

workshops. Vi kommer att jobba 
mycket mot unga tjejer och även ha 
en föreläsning med NBV.

Vad blir det mera?
– Med hjälp av pengar från 

kulturbryggan kommer vi att köra 
livesändningar. Det är en föreläs-
ning som heter Mathivation, som 
syftar till att ge elever en annan 
syn på matematik. Föreläsningen 
kommer troligen att livesändas 
från Chalmers och kommer att 
synas på våra lokaler i hela landet. 
Utöver den livesända föreläsningen 
kommer vi också att ha en livesänd 
konsert i samarbete med Debaser. 
Det här är förstås ett led i vår digi-
tala satsning.

Hur ser ekonomin ut på kultur-
sidan?

– Det är lite tajt, men vi är ganska 
bra på att söka bidrag och sam-
arbeten, så det ska nog gå bra. Vi 
har bland annat sökt pengar från 
Kulturrådet och vill gärna satsa 
på konstnärer som gör konstnär-
liga gestaltningar på våra lokaler, 
bland annat i Borlänge. Vi vill också 
uppmana våra föreningar att söka 
kulturbidrag från oss för egna kul-
turarrangemang.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

Positiv psykologi skärskådas
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Katarina Blom (tv) och 
Sara Hammarkrantz (th).
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Kultur. Böcker/Musik/Film/Scen TIPSA! Maria Zaitzewsky Rundgren: 08-672 60 56  
eller maria.zaitzewsky@iogt.se

Bitterljuv kärlekshistoria 

FILM  MISSA INTE! 

 Vi
David Nicholls
Översättning Åsa Brolin
Printz Publishing

RELATIONER När Connie meddelar 
sin make Douglas att deras äkten-
skap är över, bestämmer han 
sig för att ta familjen på en sista 
Europa-resa i ett fåfängt försök 
att få hustrun att ändra sig. Med 
på resan är 17-årige sonen Albie. 
Tanken är att de ska uppleva 
kultur, museum och goda mid-
dagar tillsammans. Douglas har 

planerat allt i detalj. Men inget blir 
som han tänkt sig. Han och sonen 
kommer inte överens – det har 
de aldrig gjort – och efter ett gräl 
drar Albie iväg och lämnar sina 
föräldrar. Connie reser tillbaka 
till England. 

Men Douglas bestämmer sig 
för att trots allt fortsätta – inte 
minst för att föröka hitta Albie och 
återupprätta ordningen. Boken 
är underhållande och rapp. Men 
också lite irriterande i sin tillkäm-
pade hurtighet. Särskilt irriteran-
de är det att Connie och Douglas 

inte verkar nämnvärt oroliga över 
att deras kaxige 17-åring är för-
svunnen och flackar runt ensam 
i Sydeuropa. Är det normalt? 

Men sakta med säkert får berät-
telsen djup. I takt med att Douglas 
förändras dämpas också hurtig-
heten. Min irritation minskar och 
när boken är utläst kan jag konsta-
tera att jag faktiskt gillar den.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

1FILM ”Trevligt folk” av 
humorduon Filip & Fredrik. 
Under ett och halvt år har 

de följt det inspirerande, ibland 
hjärtskärande, ibland komiska 
arbetet med den somaliska spe-
lartruppen från Borlänge och 
människorna runt omkring dem. 
Målet är att göra laget redo för 
bandy-VM. Premiär 28 januari.

2TEATER "Alla heter Allan" 
är en varm föreställning på 
Riksteatern om Allan och 

Allan. Charmig och humoristisk 
feelgood-teater om ett oväntat 
möte och en udda vänskap. Pjäs-
en är specialskriven av Bengt 
Järnblad för Ulf Dohlsten och Ola 
Hedén och har premiär i slutet av 
januari. För turnéplan www.riks-
teatern.se

3BOK ”April i anhörigsve-
rige” av Susanna Alakoski. 
Missbruk går i arv och så 

även anhörigsorgen. I generation 
efter generation lever skammen 
vidare. Men varför skildras mäns 
supande genom 
tiderna som 
grandiost medan 
alkoholistfruarna 
gestaltas som 
medberoende 
offer? Skarpt och 
medryckande av 
Alakoski. Utkom-
mer i april.

BOK

Rörande drama om liv och död
Stilla hjärta

Av Bille August med bland andra 
Ghita Nörby och Paprika Steen

DRAMA Det är dyster höst på den 
danska landsbygden. Trots det ska 
det firas jul, den här sista helgen 
som familjen är samlad. Sanna 
och Heidis mor är döende i ALS 
och har planerat att ta sitt liv. Hon 

vill inte tyna bort. Tre generationer 
träffas på familjegården för att 
umgås och säga farväl. 

Det blir en skuldtyngd och 
sorgesam helg, där familje-
hemligheter kommer upp till ytan 
och där hjärtan bultar bakom 
strama fasader. 

”Stilla hjärta” är ett koncentre-
rat och starkt drama om kärlek 

och såriga familjeband, som 
enbart utspelar sig på gården. 

Magnifikt gestaltat av samt-
liga skådespelare. Man blir djupt 
berörd och filmen ställer också 
viktiga frågor om vem som har 
rätten att bestämma över liv och 
död och om vi verkligen vill ha liv 
till varje pris.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN
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Det somaliska bandylandslaget från 
Borlänge fick en hel värld att le.

Scen ur "Stilla hjärta" 
av Bille August.

Scen ur "Alla spelar 
Allan" på Riksteatern.
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Malina 
Abrahamsson

Hur länge har du varit medlem i IOGT-NTO?
– Sedan jag blev för gammal för UNF. Jag har all

tid varit nykterist, trots att jag inte är uppvuxen i en 
helnykter miljö. Jag har helt enkelt aldrig varit intres
serad av att dricka och ville med mitt medlemskap 
stötta nykterhetsrörelsen. Jag är inte föreningsaktiv. 
Däremot sprider jag mycket om nykterhetsrörelsen 
på sociala medier. Och så försöker jag vara en förebild 
för andra genom att inte dricka.
Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som eventansvarig på Friends, som 
är en ideell organisation mot mobbning. Jag tar hand 
om alla som vill engagera sig. Vi jobbar med spon
sorer, insamlingar och opinionsbildning och driver 
olika frågor för att motverka mobbning. Just nu driver 
vi frågan att alla skolor ska ha en kurator på heltid. 
Alkohol och mobbning kan ibland vara sammankopp
lade. Missbruk i familjen kan leda till ett utanförskap 
och utfrysning.
Var hittar du ditt engagemang?

– Mitt engagemang handlar om övertygelsen om att 
jag kan göra en skillnad. Vad gott kan jag göra av min 
korta tid här på jorden? Min drivkraft är att älska min 
nästa. Och jag kan konstatera att alkohol ofta är ett 
utvecklingshinder. Jag brinner också för integration 
och människors rätt till ett värdigt liv. Men jag pratar 
inte bara, utan går till handling. Jag och min man har 
drivit ett eget projekt i privat regi där vi, tillsammans 
med några andra svenskar, varje måndag bjuder hem 
fem ensamkommande flyktingbarn, unga män från 
Afghanistan på middag. Vi lagar mat och umgås på 
lika villkor och lär av varandra. Jag har också bjudit 
hem tiggande romer så att de får duscha och fräscha 
upp sig hemma hos oss.
Många skulle inte våga. Vad driver dig?

– Det är klart att det är en tröskel att ta sig över, 
att våga och inte bara prata. Det pratas alldeles för 
mycket! Men jag tänkte; vad kan hända? Och jag inser 
att det romska par jag bjöd in antagligen var lika ner
vösa. De kände ju inte oss heller. Men det gick jätte
bra! Huvudsaken är att man gör något, även om det 
bara är något litet.

MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

NAMN: MALINA ABRAHAMSSON
ÅLDER: 27

BOR: I SÖDRA STOCKHOLM
FAMILJ: MAKE

GÖR: EVENTANSVARIG 
PÅ FRIENDS

Månadens medlem. Eventansvarig på Friends.
Känner du någon  

som borde bli  
månadens medlem? 

TIPSA OSS på  
accent@iogt.se eller  Accent, Box 12825,  
112 97 Stockholm

”Mitt engagemang 
handlar om över-

tygelsen om att jag 
kan göra en skillnad.”
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Ett nytt år betyder nya, oanade 
möjligheter. För oss i IOGT-
NTO betyder det exempelvis 
att vi har tusentals nya per-
soner som blivit medlemmar 

under 2014 och som nu bidrar med frä-
scha idéer och intressanta erfarenheter 
som vi ska ta vara på.

Vi ska bjuda in dessa engagerade män-
niskor med öppna armar till våra förening-
ar, nätverk, sociala plattformar och andra 
aktiviteter. På så sätt blir vi ännu fler som 
driver på alkoholpolitiken i rätt riktning 
och får fler som är med och arrangerar 
våra fester. Eller varför inte passa på att bli 
en, två eller tre personer till i studiecirkeln 
om jämställdhet, demokrati, mötesteknik 
eller vad det nu kan vara.

Och till dig som är ny medlem vill jag säga 
välkommen! Välkommen till en kaxig orga-
nisation som gillar både party och politik.

Men det är inte bara nya medlemmar 
som ger form åt vårt gemensamma IOGT-
NTO utan även du som varit medlem ett 
kort tag, lite längre eller kanske rent av 
i hela ditt liv – typ.

I sommar ses vi på kongressen i Lund 
och då ska vi bland annat besluta om en 
ny strategi som ska gälla i sex år, 2016-
2021. Snacka om möjligheten att tänka 
nytt. Vilken rörelseriktning tycker du att 
IOGT-NTO ska ha i framtiden? Nu kan du 
vara med och påverka den! 

Vi är en arbetsgrupp i förbundsstyrel-
sen som har fått förtroendet att skriva 
ett utkast till strategi som vi vill ha dina 
synpunkter på, tankar kring och input till 
för att den ska bli så bra som möjligt. Stra-
tegin är ett sätt att fokusera våra krafter 
och våra resurser så att vi kan fortsätta 
utvecklas som en modern traditionell 
folkrörelse.

Under de senaste sex åren har vi på alla 
nivåer i IOGT-NTO utgått från den nuva-
rande strategin och den har definitivt varit 
en bidragande orsak till vår framgång. Vi 
har blivit tydligare och fått genomslag för 
våra frågor. Ett konkret exempel är att 
alkoholskatten har höjts och ett annat är 
alla de tusen och åter tusentals nya med-
lemmar som vi värvat som stärker och 
utvecklar folkrörelsen i hela landet.

Oavsett om du har möjlighet att komma 
på kongressen eller ej är vi intresserade 
av dina åsikter därför är det viktigt att vi 
gemensamt diskuterar strategin och vad 
den ska innehålla. På så sätt formar vi till-
sammans vårt framtida IOGT-NTO. 

Många är redan involverade genom de 
dialogcaféer som har genomförts i hela 
landet under hösten. Var du inte med då 
är du välkommen nu. Och var du en av 
alla de som i ett tidigt skede var med så är 
det spännande att höra hur du tycker att 
utkastet har landat.

Använd de kommande månaderna åt 
klura på vad som ska finnas med i stra-
tegin, själv eller tillsammans med andra. 
Alla åsikter tas tacksamt emot. Håll utkik 
efter utkastet i din förening, i utskick från 
oss eller i gruppen IOGT-NTO Diskus-
sion på Facebook. Gott nytt 2015!

Nya tag och idéer

”Jag älskar att börja på nytt”

Vice förbundsordföranden. Andrine Winther
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www.iogt.se • www.sobernet.nu • 08-672 60 05 • info@iogt.se 

IOGT-NTO INFORMERAR

MEDLEMSKORT FÖR 2015 
Saknar du ditt IOGT-NTO-medlems-
kort för 2015? Det är inte så konstigt, då 
vi i år skickar ut medlemskortet i Accent 
nr 2. Det innebär att nästa nummer av 
Accent kommer att skickas 
till alla medlemmar, 
även om man är 
fl era medlemmar på 
samma adress.  

ALKOKOLL PÅ DISTANS – SISTA ANMÄLAN 
Under våren 2015 kommer kursen 
Alkokoll på distans att genomföras. 
Det är alltså en kurs som genomförs 
via internet, och alla som deltar jobbar 
självständigt med uppgifter som man 
får från kursledaren. 
Ett perfekt tillfälle för dig som vill lära 
dig mer om alkoholfrågan och IOGT-
NTO:s ställningstaganden runt denna 
drog. Läs mer och anmäl dig senast 
den 6 februari via www.iogt.se/utbild-
ningar. 

Dags för årsmöte i er 
förening!
Gå på årsmötet i din IOGT-NTO-förening, som ska äga 
rum under januari eller februari! På årsmötet planerar 
ni tillsammans det nya året och väljer en ny styrelse 
samt ombud som kommer att delta vid årsmöten. 
Kanske är du intresserad av att göra en insats? 
Det fi nns olika typer av uppdrag och uppgifter 
man kan göra för IOGT-NTO. Håll utkik efter 
kallelsen till ert årsmöte. 
Har du något förslag som du tycker att IOGT-
NTO-distriktet ska ta ställning till? Skicka 
i så fall in en motion till distriktsårs-
mötet. Distriktsstyrelsen måste få er 
motion senast 6 veckor före årsmötet. 

Skicka in årsrapporten 
efter årsmötet
När IOGT-NTO-föreningen har genomfört sitt årsmöte 
är det viktigt att ansvariga i föreningen skickar in en 
årsrapport till IOGT-NTO-förbundet och till sitt IOGT-
NTO-distrikt. Årsrapporten ska innehålla namn på alla 

som har ett uppdrag i föreningen, samt 
rapporter om olika aktiviteter. Årsrap-
porten skickas till ansvarig kontaktper-
son i föreningen. Om ni inte har fått en 
årsrapportblankett, så hör 
av er till Medlemsservice på 
08-672 60 38. Blanketten fi nns även 
att ladda ner via www.iogt.se, under 
”Medlemssidor”.

VÄLKOMNA  TILL  IOGT-NTO!
Här ser ni de IOGT-NTO-föreningar som nybildats 
sedan förra numret av Accent kom ut. Vi hälsar 
föreningarna, och deras medlemmar, välkomna in 
i IOGT-NTO-familjen och önskar er lycka till med 
verksamheten!

• Lf 6663 IOGT-NTO Gambian Association Uppsala, 
Uppsala läns distrikt 

• Lf 6664 IOGT-NTO Solstrålen, Olofström, Blekinge 
distrikt 

• Lf 6672 IOGT Atlet av IOGT-NTO, Stockholm, 
Stockholms distrikt 

• Lf 6675 IOGT-NTO Avesta-Norberg, Avesta-
Norberg, Dalarnas distrikt 

SKICKA IN DIN MOTION! 
I juni är det IOGT-NTO-kongress i 
Lund, där distriktsombud kommer att 
behandla den verksamhet som genom-
förts under 2013 och 2014, besluta om 
planer och inriktningar för framtiden, 
välja en ny förbundsstyrelse och be-
handla motioner.  

En motion är ett skriftligt förslag på 
någon typ av förändring som man vill 
se. Det kan till exempel vara förslag 
på en ny kampanj, hur IOGT-NTO ska 
använda sina pengar, vilka kurser som 
ska genomföras eller vad IOGT-NTO 
ska tycka. 

Alla medlemmar, föreningar och di-
strikt i IOGT-NTO har rätt att skriva 
motioner till kongressen. En motion 
ska innehålla en förklaring av vad det 
är man vill förändra eller göra, den ska 
innehålla en eller fl era att-satser som är 
det beslut man vill att kongressen ska 
fatta och slutligen ska den innehålla en 
(eller fl era) avsändare. 

Motioner ska fi nnas på IOGT-NTO:s 
förbundskansli senast den 19 april 
2015, och kan skickas med post till 
IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stock-
holm, eller e-post till motion@iogt.se. 

Kanske är du intresserad av att göra en insats? 
Det fi nns olika typer av uppdrag och uppgifter 
man kan göra för IOGT-NTO. Håll utkik efter 

Har du något förslag som du tycker att IOGT-

som har ett uppdrag i föreningen, samt 
rapporter om olika aktiviteter. Årsrap-
porten skickas till ansvarig kontaktper-
son i föreningen. Om ni inte har fått en 
årsrapportblankett, så hör 
av er till Medlemsservice på 
08-672 60 38
att ladda ner via 
”Medlemssidor”.

ÅRSMÖTE

Accent kommer att skickas 

ALKOKOLL PÅ DISTANS – SISTA ANMÄLAN 

SÖK PENGAR TILL UTVECKLINGSPROJEKT 
Föreningar, kretsar och grupper av 
medlemmar inom IOGT-NTO kan 
mellan den 1 februari och 30 november 
söka medel från IOGT-NTO-förbundet. 
Man kan söka medel för lokala projekt 
som inriktar sig på något av följande 
områden: nya föreningar/verksamhe-
ter, medlemsvärvning och alkoholpoli-
tik. Läs mer om kriterier och hur man 
ansöker på ”Medlemssidor” på 
www.iogt.se, eller beställ informatio-
nen från förbundskansliet på 
08-672 60 00. 

SOCIALT FORUM 
Gemenskap, värme och personliga 
utmaningar – äntligen dags för Socialt 
forum! 
Den 24–26 april samlas vi på Herrfal-
lets camping utanför Arboga. Där fi nns 
något för alla. För dig som deltagit fl era 
gånger, för dig som hörde talas om 
IOGT-NTO i går och för dig som länge 
varit nyfi ken på Socialt forum. Hel-
gen fylls med bland annat seminarier, 
kurser i medberoende och hantverk, 
prova-på-pass, familjeaktiviteter och 
äventyr. Mer information kommer, så 
håll utkik i Accent och via 
www.iogt.se. 
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• Lf 6663 IOGT-NTO Gambian Association Uppsala, 
Uppsala läns distrikt 

• Lf 6664 IOGT-NTO Solstrålen, Olofström, Blekinge 
distrikt 

• Lf 6672 IOGT Atlet av IOGT-NTO, Stockholm, 
Stockholms distrikt 

• Lf 6675 IOGT-NTO Avesta-Norberg, Avesta-
Norberg, Dalarnas distrikt 

SKICKA IN DIN MOTION! 
I juni är det IOGT-NTO-kongress i 
Lund, där distriktsombud kommer att 
behandla den verksamhet som genom-
förts under 2013 och 2014, besluta om 
planer och inriktningar för framtiden, 
välja en ny förbundsstyrelse och be-
handla motioner.  

En motion är ett skriftligt förslag på 
någon typ av förändring som man vill 
se. Det kan till exempel vara förslag 
på en ny kampanj, hur IOGT-NTO ska 
använda sina pengar, vilka kurser som 
ska genomföras eller vad IOGT-NTO 
ska tycka. 

Alla medlemmar, föreningar och di-
strikt i IOGT-NTO har rätt att skriva 
motioner till kongressen. En motion 
ska innehålla en förklaring av vad det 
är man vill förändra eller göra, den ska 
innehålla en eller fl era att-satser som är 
det beslut man vill att kongressen ska 
fatta och slutligen ska den innehålla en 
(eller fl era) avsändare. 

Motioner ska fi nnas på IOGT-NTO:s 
förbundskansli senast den 19 april 
2015, och kan skickas med post till 
IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stock-
holm, eller e-post till motion@iogt.se. 

Kanske är du intresserad av att göra en insats? 
Det fi nns olika typer av uppdrag och uppgifter 
man kan göra för IOGT-NTO. Håll utkik efter 

Har du något förslag som du tycker att IOGT-

som har ett uppdrag i föreningen, samt 
rapporter om olika aktiviteter. Årsrap-
porten skickas till ansvarig kontaktper-
son i föreningen. Om ni inte har fått en 
årsrapportblankett, så hör 
av er till Medlemsservice på 
08-672 60 38
att ladda ner via 
”Medlemssidor”.

ÅRSMÖTE

Accent kommer att skickas 

ALKOKOLL PÅ DISTANS – SISTA ANMÄLAN 

SÖK PENGAR TILL UTVECKLINGSPROJEKT 
Föreningar, kretsar och grupper av 
medlemmar inom IOGT-NTO kan 
mellan den 1 februari och 30 november 
söka medel från IOGT-NTO-förbundet. 
Man kan söka medel för lokala projekt 
som inriktar sig på något av följande 
områden: nya föreningar/verksamhe-
ter, medlemsvärvning och alkoholpoli-
tik. Läs mer om kriterier och hur man 
ansöker på ”Medlemssidor” på 
www.iogt.se, eller beställ informatio-
nen från förbundskansliet på 
08-672 60 00. 

SOCIALT FORUM 
Gemenskap, värme och personliga 
utmaningar – äntligen dags för Socialt 
forum! 
Den 24–26 april samlas vi på Herrfal-
lets camping utanför Arboga. Där fi nns 
något för alla. För dig som deltagit fl era 
gånger, för dig som hörde talas om 
IOGT-NTO i går och för dig som länge 
varit nyfi ken på Socialt forum. Hel-
gen fylls med bland annat seminarier, 
kurser i medberoende och hantverk, 
prova-på-pass, familjeaktiviteter och 
äventyr. Mer information kommer, så 
håll utkik i Accent och via 
www.iogt.se. 

KALENDARIUM 2015
FEBRUARI
1 ............ Ansökan för lokala utvecklingsprojekt öppnas 
2–7 ........ Värvarkampanjer Malmö central och Göteborg 
3 ............ Musikleken, NBV 
5–6 ........ Distriktskonsulentsamling 
7–8 ........ Kurs-kurshelg, Tollare folkhögskola 
9–14 ..... Värvarkampanj Stockholms central 
23–
–30 april Alkokoll på distans 

MARS
6–8 ........ Kontaktmannaträff, Tollare folkhögskola 
8 ............ Internationella kvinnodagen 
13 .......... Accent nr 2 kommer ut 
16-26 .... Individuell värvarkampanj 
31 .......... Sista ansökningsdag Kurs- och samlingslokalfonden 

APRIL 
1-30 ...... Värvarkampanj förening
17–19  .. Shift, träff 3
19  ......... Motionsstopp till kongressen 
24–26 ... Socialt forum, Arboga 
29  ......... Accent nr 3 kommer ut 
30 .......... Sista ansökan Strandmanfonden 

MAJ
11–17 ... Folknykterhetens vecka 
14 .......... Folknykterhetens dag 
29 .......... Sista ansökningsdag IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse, 

Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond samt 
Stig Kroons fond 

JUNI 
12  ......... Accent nr 4 kommer ut 
24–28 ... Kongress, Lund 
28–5/7 .. Politikerveckan i Almedalen, Visby 

AUGUSTI 
18–20 ... Distriktskonsulentsamling 
28 .......... Accent nr 5 kommer ut 
31 .......... Sista ansökan Oskar Franzéns stipendiefond 

SEPTEMBER
4–6 ........ Värvarkickoff, Stockholm 
7–13 ..... Värvarkampanj individuell 
14–19 ... Värvarkampanj Stockholms central 
19–20 ... Konferens för distriktsordförande och -kassörer
21–26 ... Värvarkampanj Malmö central 
Sep–okt Världens barn-kampanj (datum ej bestämt) 

OKTOBER
1–31 ..... Värvarkampanj Fika för alla 
2–4 ........ Regional nätverksträff för kamratstöd
9 ............ Accent nr 6 kommer ut 
16–18 ... Regional nätverksträff för kamratstöd
19 .......... Sista dag för anmälan till frågetävlingen Pumpen 

NOVEMBER
1–
–15/12 .. NBV: Medlemsmötesperiod i avdelningarna 
5 ............ Värvarkampanj Stora fi kadagen 
6–8 ........ Verksamhetsforum, Saltsjö-Boo 
8–9 ........ MR-dagarna i Göteborg 
11 .......... Dag om IOGT-NTO:s sociala företag 
12 .......... Frågetävlingen Pumpen
13 .......... Accent nr 7 kommer ut  
25 .......... Internationella dagen mot våld mot kvinnor 
30 .......... Sista ansökan lokala utvecklingsprojekt 
30–
–13/12 .. Julvärvarkampanj 

DECEMBER 
1––3/1 2016 Vit jul-kampanjen 
1 ............ Internationella Hiv-/aidsdagen 
18 .......... Accent nr 8 kommer ut 

FÖLJ IOGT-NTO PÅ 

PARENTATION, EN MINNESSTUND 
Nu fi nns en kortare skrift med tips och 
förslag på hur man håller i en parenta-
tion, det vill säga en minnesstund. Det 

är ganska vanligt att det hålls parenta-
tion vid årsmöten inom IOGT-NTO, och 

denna skrift är tänkt att vara till hjälp 
för att hålla i dessa minnesstunder. 

Skriften fi nns att ladda ner på sidan 
Föreningsservice på www.iogt.se. 

Den går också att beställa genom att 

ringa 08-672 60 00 eller maila till 

info@iogt.se. 

REMISSRUNDA: TYCK TILL OM IOGT-NTO:S FRAMTIDA 
STRATEGI! 
När ombuden samlas på kongres-
sen i sommar ska det fattas beslut om 

framtidens IOGT-NTO. Just nu arbetar 

en grupp inom förbundsstyrelsen med 
ett förslag på sexårig strategi. I försla-
get försöker gruppen tydliggöra vad 
IOGT-NTO är och vad vi ska prioritera 
de kommande sex åren. 

Ladda ner utkast till strategi och läs 

info: www.iogt.se/strategi2021. 

Detta är som sagt ett utkast vilket gör 

era synpunkter värdefulla. 
Du som medlem, ni i föreningen eller 

distriktsstyrelsen kan nu formulera era 

tankar och idéer om utkastet. Fram 
till 28/2 kan ni skicka in synpunkter 
skriftligt till erik.wagner@iogt.se, 

IOGT-NTO, Erik Wagner, Box 12825, 

112 97 Stockholm. 

TIPS PÅ ENGAGEMANG 
• Betala din medlemsavgift till 

IOGT-NTO 

• Gå på årsmötet i din IOGT-NTO-
förening 

• Skriv en motion till kongressen i 

Lund 

• Baka en kaka och ta med på nästa 
föreningsmöte  

• Ge bort din färdiglästa Accent till 

någon som inte är medlem 



Så mycket mer Accent 
 – fast på internet

Visste du att Accent även finns 
på nätet? 
På www.accentmagasin.se uppda-
terar vi med nyheter flera gånger i 
veckan. En del av sakerna hamnar i 
tidningen, andra inte. Genom att gå in 
på www.accentmagasin.se/bonus kan 
du se några av de webbunika saker 
som vi tipsar om här på sidan.

Tipsa oss på Accent!  
Finns det något du tycker vi borde 
skriva om? Har du andra idéer? 
Skriv till accent@iogt.se eller mejla 
direkt till vår digitalredaktör  
Nathalie C. Andersson:  
nathalie.andersson@iogt.se.

 BILDSPEL 

Läs artiklar som bara publiceras på nätet: 

accentmagasin.se/bonus

Så gör alkoholjättarna  
för  att sälja sprit globalt
Svenska pensionspengar investeras i flera 
av världens största alkoholföretag. Accent 
tittade närmare på bolagen – och hittar globala 
företagsjättar som försöker expandera sin 
marknad med tveksamma metoder.

Läs hela reportaget och se bilder på: 
www.accentmagasin.se/bonus

 REPORTAGE 

Cannabis ingen mirakel-
medicin mot cancer
Många tror att cannabis har läkande effekter 
för cancerpatienter. Men det är fel. Det finns 
inga studier visar något som rättfärdigar den 
överdrivna tron på drogens läkande effekter, 
enligt cancerforskaren Victoria Forster.

Läs hela reportaget och se bilder på: 
www.accentmagasin.se/bonus

 REPORTAGE 

 Foto: Chuck Grimmett/Flickr/Istock

Se mer av Accent i sociala medier. Vi finns 
på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
och Soundcloud. 

Facebook: facebook.com/accentmagasin
Twitter: @accentmag
Instagram: @accentmag
Youtube: youtube.com/user/tidningenaccent
Soundcloud: soundcloud.com/accentmag

SKRIV TILL OSS på accent@iogt.se  
www.accentmagasin.seWebben. 

Glädje på barnhemmet. På Upendo center i Tanzania får 
gatubarn någonstans att bo innan de kan flytta hem igen. Men de 
får också något mycket viktigare: hopp. Se filmen från centret på 
Accents Youtubekanal på www.accentmagasin.se/bonus

Foto: Malin Huusmann
Andra saker på webben  
du inte vill missa
▪ ”Alkoholföretagen bryter konventionerna”
▪ ”Grundbulten är en god relation till ditt barn”
▪ Alkohollotteri skulle locka till nattklubben
▪ Sir Richard Branson har fel om knarket
▪ Alkoholförsäljning påverkar alkoholdöd

◄
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SKICKA IN OCH VINN!  LÖSNING NR 8 2014

 VINNARE NR 8 2014

Korsord. Nummer 1/2015

S L  E

Accent-kryss A P E L S I N

nr 8-2014 A V E L

Lösning K A R A F F

P A N K R A

I P G A T A N

B U C K L I G A P E S T

V E R K A P E R V E R S A C O

R E L D A R E L I E S K A F T S

D E N F I N N S E T T R E A

D I A N D A H Ä R I W I E N

S T O K E N T A L S K O R D

K A T T A D A D D A  K A M E R A

M A R I O N E T T E R N A F A S A D

P E T R E N I S E N G E N A D E

Tjugan-lotter att vinna. Sex lotter vinner förstapristagaren, 
två lotter vardera får de tio som därnäst har tur i dragningen. 
Skicka in lösningen till Accent, Box 128 25, 112 97 Stockholm, 
senast 25 februari 2015. Märk kuvertet Kryss 1/2015.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

Första pris, sex Tjugan-lotter vinner Ebba Renberg, Arvidsjaur.
Två Tjugan-lotter var vinner: Sally Granberg, Arvidsjaur, Johan 
Denne, Malmö, Siv Östman, Bjästa, Anders Molander, 
Östersund, Anne Marie Hedlund, Hofors, Ingrid Bejmar, Mörrum, 
Sven Orrsjö, Alingsås, Britt Nilsson, Tun, Kerstin Bjers, Alvesta, 
Anna-Stina Lindqvist, Uppsala. Accent gratulerar!

Fel i förra krysset
Det blev en tankevurpa. Jag hade nog tänkt mig SVADA lodrätt och VT vågrätt. SIADA är ju inget ord. Felet passerade även min eminenta 
korrekturlösare. Det är bara att buga generat och be om ursäkt. ANDERS PERSTRAND, KORSORDSKONSTRUKTÖR

HÖJD HALVÖ I STIMU-
I SÖDRA EGYPTEN TJALL I Accent LERAR
GÖTE- BILDAR KISTAN nr 1 SISTA
BORG BIDANDE SLAGET

GER
SVAR
EARL
GRAY

SLOVA-
KIENS

ISLAND
HUVUD-

STAD
DÄR BIL- DEN GIFTIGT
DERNA TÄCKER GRUND-

ÄR ÖTAK ÄMNE
TAGNA DAGER

KORT
NR 33

STÖRDE
SÖMN

TAS OM GJOR- GÖR
FÖRE FÖDER DES IN- EN KLAR KANSKE

KAPTEN MÅNGA TECK- FÖRDEL FEBRIG
STAD I NINGAR
NORD- KAN PIK I FRAS
AFRIKA STIGER MED FAN

TILL- OM ASKA-
BOMMAT VÅREN LASARE

SPANSK OLAGA
ALICE SMÅRÄTT SLAG

KUHNKE FÖRR FÖR AV
FÖRSVAR SLAG

TRÄ- ENG- MÅS- 
SES PÅ SPLITTER ELSK TE LÖ-
PÅ BIL- DUM- Ö   SARE 
DERNA HUVUD KUNNA

HURU TÅL EJ
ÄR   SOLSKEN

GURU? POTATIS-
RÄTT

INDO- BEN-  -   ELLER VERB FÖLJS MEG
LENT RANGEL BRISTA FÖR UT- OFTA SOM

LÅTER KLARAR FINA UT- SEENDE AV MATTAN
BÄTTRE LEDARE SIKTER ORNE GJORT

BRA E4 GÖR KAN MAN
BETYG BEHAND- VÄL DELA
BÄRN- LAS NED- VÄNNER SEX MED
STEN SÄTTANDE OFTA

MÅSTE HAR BOK LEDER
MAN I BIBELN I LEDER

GODIS @ ADELS-
IBLAND MÄRKE SENIOR

ÄR KANA- HAR KAN
DENSARE SOM CIRKUS-

DEL AV MAN HÄSTAR
SPEL HAR

Kryss och foto: Anders Perstrand
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Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

www.accentmagasin.se

Du är inte ensam i mörkret. 
Vi granskar alkoholindustrin och skriver om 

normer, engagemang, IOGT-NTO, alkohol 
och andra droger. Varje dag. Året om.


