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Finn din ton
och sjung ut

D

et finns musik för alla lägen.
För att uttrycka glädje, sorg och
ilska. Med sång och musik kan
vi inspirera, samla kraft, uppmuntra, visa solidaritet, påverka, härda
ut, bygga gemenskap och kommunicera
på flera plan samtidigt.
Musikens kraft är stor. Det vet alla
som känt av den – protestsångare världen
över, och även regimer och makthavare
som på olika sätt försökt, och försöker,
begränsa och censurera sångtexter, musik
och andra kulturella uttrycksformer som
utmanar dem.
Sång och musik har varit en viktig del
av nykterhetsrörelsen sedan starten och
är fortfarande en kraft att räkna med.
Kerstin Andréasson Stålberg har sjungit
i Borås IOGT-NTO-kör i 60 år, och i en
replokal i Årstaberg sätter hardcoregruppen No Omega ord och toner på sina
känslor och politiska åsikter, sidan 20.
I reportaget på sidan 34 berättar den
världskända hårdrockgitarristen Jesper
Strömblad om hur musiken hjälper
honom i kampen mot alkoholberoende,
och i Orsa möts dalfolk och flyktingar i
en nystartad kör, sidan 40.
Sång och musik behövs, kanske mer än
någonsin, som en samlande och hoppingivande kraft. Och – förstås – bara för att
det förhöjer livskänslan att sjunga, spela
och lyssna på musik.

Skriv till oss på accent@iogt.se
eller Box 12825 , 112 97 Stockholm
Foto: istock

Foto: nathalie c. andersson

Chefredaktören.
Ulrica Ambjörn

Opinion.
Satsa på ungdomen
n Nykterhetsrörelsen tynar tyvärr, med
sviktande rekrytering i en tid med ökande
problem i samhället på grund av alkohol
och andra droger. Metoder, vilja och engagemang att vårda och värna frön i egen
barn- och ungdomsverksamhet till plantor
för framtida tillväxt har försummats.
Vi lägger ofta ner mer tid och arbete
på att värva vuxna på gatan än att främja
och göda vår egen plantskola, genom att
erbjuda engagemang, regelbunden positiv
kontakt och uppmuntran. Ungdomarna är
rörelsefamiljens barn!
Under mina snart 81 år i rörelsen och
med cirka 30 000 fritidstimmar som scoutledare bakom mig vet jag att vi behöver
varierade aktiviteter för vägen till ett helnyktert samhälle. Våra föregångare erbjöd
inom rörelsen friidrott, orientering och
lagsporter med
bland annat
ishockey- och
handbollslag i
högsta serien.
Tyvärr dog en livskraftig SGU-avdelning,
där jag varit ordförande, då ungdomarna
beskylldes för att ha slarvat bort en talarstol och straffades genom att ej längre få
dansa i ordenshuset, vilket blev en godnattsaga med olyckligt slut.
Ritualerna försvann och med dem regelbunden information kring målen i alkoholfrågan. I kombination med tjänsteresor
besökte jag ofta lokalföreningar på andra

orter och fann att man sällan ägnade ens
någon minut till alkohol- och drogfrågor vid
sidan av dagordning, underhållning eller
bingo.
Få föreningar har erbjudit tonårsföräldrar möjlighet att diskutera oron kring
sina tonåringars dryckes- eller drogvanor.
Erbjöd under mellanölseran föräldrar tillfälle att vid föräldraträffar i skolan få prata
om dessa, vilket uppskattades av många
föräldrar, varav någon
blev medlem även
om detta ej var syftet.
Var vid den tiden själv
tonårsförälder.
Vår rörelses syfte är att med olika medel
verka för ett nyktert samhälle (i varje fall
ett nyktrare). Starka kan vi växa genom
ungdomsverksamhet och programutbud
som är värdefulla för hela den population
som upplever det vara värt att avstå från
droger och alkohol.

”Ungdomarna är
rörelsefamiljens barn.”

Thore Gårmark,
90-åring med framtidstro
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Ge bort Motdrag

Den perfekta presenten
En prenumeration på Motdrag är den perfekta presenten till studenten,
konfirmanden eller födelsedagsbarnet. Mottagaren får nya synvinklar,
peppiga förebilder och viktiga kunskaper hem i brevlådan under ett helt år.

årsprenumeration
Grattis till en hel

av

Motdrag är UNF:s medlemstidning.
I magasinet får du möta unga, engagerade
människor från hela världen, veta allt
viktigt och roligt som händer inom UNF,
läsa intervjuer med kända personer och
koll på det senaste inom alkoholoch drogpolitiken.

När du beställer en prenumeration
till någon annan får du nu ett fint
presentkort att ge bort. Ett år med
fem nummer kostar endast
120 kronor. Mejla din beställning
till motdrag@unf.se.

Njut på Sillvik i sommar
– boka ditt boende i dag
Sommarhemmet Sillvik ligger vid kusten i Torslanda utanför
Göteborg. Vi har extra bra priser för dig som är medlem i
något av IOGT-NTO-rörelsens förbund. Hyr en bungalow för
fyra personer i en vecka, lördag–lördag, för 2 500 kronor.
Läs mer på www.sillvik.org
Boka på 031-56 08 24 eller iogt-ntosillvik@telia.com

Aktuellt.
Foto:istock

Ökat UNFengagemang
i narkotikafrågan
narkotika På World Federation

Against Drugs, WFAD, kongress
i Wien, invaldes UNF som en av
60 nya medlemsorganisationer.
För UNF:s del har den kommande
UNGASS-processen varit avgörande för beslutet att engagera sig
mer i narkotikafrågan.
– Vi uppfattar att det är en process som påverkar den svenska
narkotikadebatten och som eventuellt kan få konsekvenser för den
svenska lagstiftningen framöver,
säger Eric Tegnander, ordförande
i UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, till Accent.
Han vill att UNF tar större plats
i narkotikadebatten.
– Men då måste det vara i ett
konstruktivt sammanhang som inte
bara befäster låsningar, säger han.
Foto: Caroline Tibell

Eva Ekeroth

Ny metod ska stötta
utsatta barn
Junis har fått ansvaret för att samordna test och
utvärdering av en ny metod för att arbeta med
barngrupper.

Eric Tegnander.

”Beslagta bilen
vid fyllekörning”
alkohol Beslagta bilen, instal-

lera alkolås och kräv att den som
kör onykter utbildas i drogkunskap. Förslagen lanseras av Actis,
samarbetsorgan för den norska
nykterhetsrörelsen.
– Fyllekörning är ett stort problem i Norge. Både för den som kör
och för alla medtrafikanter, säger
Actis generalsekreterare Mina
Gerhardsen till Adresseavisen.
I artikeln hänvisas till uppgifter
från det norska folkhälsoinstitutet
om att det i Norge görs 140 000
bilresor dagligen där föraren är
onykter.
Ulrica Ambjörn
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i rörelse Programmet, som
i original heter RESCUR och på
svenska kommer att heta Jag vill,
jag kan, jag törs, har tagits fram av
sex europeiska universitet
i samverkan. Ett av dem är Örebro
universitet. Birgitta Kimber har
deltagit i arbetet för deras räkning.
– Olika länder har ansvarat för
att skriva olika delar av programmet. Jag har skrivit en del av
materialet och bearbetat de övriga
delarna för svenska förhållanden,
säger hon till Accent.
Materialet är avsett att användas för åldrarna 4–12 år, och
innehåller flera teman som i sin
tur innehåller aktiviteter på olika
nivåer.
– Det är upp till varje lärare
eller ledare att avgöra hur mycket
man ska göra. Om man vill kan
man använda det hela tiden. Det
finns också en del för föräldrar om

de också vill jobba med materialet, säger hon.
Även om syftet är att stärka
utsatta barn är inte tanken att
materialet bara ska användas för
dem.
– Nej, ingen ska pekas ut. Det
är meningen att alla i gruppen ska
delta. Metoden går ut på att bygga
sina styrkor. Man kan till exempel
få till uppgift att fundera över vad
som är bra i min familj. Alla familjer
har något som är bra. Tanken är att
utsatta barn ska få verktyg för att
hantera sin situation eller styrka att
ta sig därifrån, säger hon.
Alla barn har nytta av det man
tränar på.
– En del handlar om konflikthantering. Det har alla nytta av,
även om vissa har mer nytta av
det än andra, säger hon.
Materialet är testat så att man
kunnat se att det fungerar. Nu ska

en vetenskaplig utvärdering göras.
Ann-Britt Andersson Hagel,
generalsekreterare på Junis, är
glad över att Junis fått förtroendet att samordna användandet.
– Vi får ju möjlighet att samarbeta med ett toppteam av forskare och pedagoger, samtidigt som
vi kan bidra med den idéburna
rörelsens resurs, säger hon.
Det är inte bara Junisgrupper
som ska arbeta med materialet,
även skolklasser, förskolegrupper
och andra barngrupper kan delta.
För Junis passar metoden som
hand i handske, anser Ann-Britt
Andersson Hagel.
– Om utvärderingen visar att
metoden fungerar så är det precis
det här vi ska jobba med. I Junis
arbetsplan står att vi ska stärka
barnens självkänsla och lära dem
att stå pall för motgångar, och
kanske till och med gå stärkta ur
dem, säger hon.
Fotnot: Den som har en barngrupp som
vill vara med i projektet kan kontakta
Ann-Britt Hagel.
Eva Ekeroth

Följ oss!

tipsa oss! 08-672 60 50 eller accent@iogt.se
F www.accentmagasin.se F twitter.com/accentmag

Foto: pressbild

9 av 10 säsongsarbetare
riskerar alkoholskador
Annika Nyberg.

alkohol Mittuniversitetet har

gjort en studie som visar att 90
procent av de säsongsanställda
i åldern 18 till 24 år har en riskkonsumtion av alkohol.
– De lever i en miljö där det
är semester och fest för många.
Dessutom tillhör de den åldersgrupp där alkoholkonsumtionen
är som högst, säger Maria Warne,
en av forskarna bakom studien.
Undersökningen, som ingår
i projektet Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger, har initierats
av Åre kommun och näringslivet
i Åre. Projektet finansieras av
Folkhälsomyndigheten.
– Även om de flesta jobbar en
kort tid så finns fortfarande risken
att någon fastnar i beroende. Men
ännu större är risken att de inte
är i skick att sköta sitt jobb, eller
att de skadar sig i arbetet, säger
Maria Warne.
Niklas Ehrlich, 20, är medlem
i UNF, Ungdomens Nykterhetsför-

bund, och jobbar den här säsongen som skiduthyrare i Norge. Han
bekräftar bilden.
– Det är mycket fester. På en
liten ort känner alla varandra och
blir bjudna på alla fester. Och det
finns inte så mycket annat att göra
på kvällarna, säger han till Accent.
Han tycker ändå att det fungerar ganska bra att vara nykter
i den alkoholtäta miljön.
– Jag är trygg i min nykterhet.
Men när det handlar mer om alkohol än att umgås tycker jag att det
blir lite mycket, säger han.
Malin Bergqvist är folkhälsosamordnare i Åre kommun och
leder projektet. Inför säsongsav-

slutningen, som brukar innebära
extra mycket festande, genomför
de kampanjen Bästa efterfesten.
– Kampanjen riktar sig till
anställda. Vi visar på alternativ
till att festa och påminner om att
det finns annat att göra: kanske är
nästa dag en fantastisk skiddag,
säger hon.
Inom projektets ram har en
gemensam alkoholpolicy tagits
fram och ett antal aktiviteter riktade till arbetsgivare genomförts,
bland annat flera utbildningar.
Projektet har pågått sedan
januari 2014 och tar slut sista
december i år.
Eva Ekeroth

Big Alcohol Exposed ska avslöja alkoholindustrin
Ett världsomspännande
nätverk, Big Alcohol
Exposed, har lanserats
för att sätta fokus på
alkoholindustrins oetiska
affärsmetoder.
alkohol Varje år dör 3,3 miljoner

människor på grund av alkohol,
och ännu fler skadas eller blir
sjuka på grund av drogen. Men det
hindrar inte alkoholindustrin från
att utsätta barn och ungdomar för
aggressiv alkoholreklam. Det vill
nu nätverket Big Alcohol Exposed
försöka stoppa genom att avslöja

sanningen om industrins
metoder.
Ett första steg
är den hemsida
som släpptes
nyligen.
– Förhoppningen är att vi
ska bli ett nätverk av goda krafter
som ska avslöja alkoholkapitalet.
Just nu är vi ett tjugotal, bland
andra IOGT-NTO, Junis, UNF,
Active, Forut, IOGT International
och Adic, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis och
Sveriges officiella talesperson för
Big Alcohol Exposed.

Hon är ny vd
i Miljonlotteriet
i rörelse Annika Nyberg har

utsetts till ny vd för Miljonlotteriet. Hon har arbetat i över 20 år
i kund- och tjänstesektor, från
flyg- till bemanningsbranschen.
– Jag vill rusta lotteriet för att
stå emot den allt tuffare konkurrensen, som nu också kommer
från utlandet. Nyckeln är att ha ett
bra utbud av spel så man får lojala
kunder. Jag vill också öka medvetenheten hos kunderna om att
pengarna går till något bra. Sedan
är det viktigt att vi hänger med
i den digitala utvecklingen. Jag vill
att Miljonlotteriet ska ligga i framkant där, säger hon.
Eva Ekeroth

Marijuanafrågan
i presidentkampanj

Namnet Big Alcohol
Exposed är inspirerat
av tobaksindustrins Big Tobacco. Branscherna
samarbetar och
är sammankopplade.
Alkoholindustrin har lärt sig av
tobaksindustrins misstag och
framgångar.
– Man vill ge sken av att man
värnar barn och unga, men i själva
verket är det just mot de grupperna man vänder sig med alkohol
reklamen, säger Mona Örjes.

narkotika Bernie Sanders, som
tävlar mot Hillary Clinton om att
bli demokraternas presidentkandidat, har gjort ett utspel om att
legalisera marijuana i hela USA.
Inför primärvalet i Wisconsin
valtalade han i staden Onalaska
för att så kallat rekreationsbruk av
marijuana ska avkriminaliseras
i hela USA. Det rapporterade
Sveriges Radio.
För nyhetskanalen CNN förklarade han att syftet med förslaget
är att de amerikanska delstaterna
(som är splittrade i frågan) ska
kunna fatta beslut utan att federala instanser ska kunna lägga sig i.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Ulrica Ambjörn
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Nio av tio unga
säsongsarbetare
i Åre har en riskabel
alkoholkonsumtion.

Mindre drickande
minskar våldet

hallå där!

Charlotta
Eskilson …
... förstebibliotekarie på CAN:s
bibliotek, Sveriges enda specialbibliotek på alkohol- och
narkotikaområdet.
Vem får låna böcker av er?
– Alla som vill. Bara man kan
legitimera sig så öppnar vi ett
lånekonto.
Vad har ni för något att låna ut?
– Främst litteratur om alkohol och narkotika, men också
om närliggande områden som
tobak, spel och läkemedel. Vi
har böcker, tidskrifter, broschyrer och doktorsavhandlingar.
Tidskrifter får man inte låna,
men man kan läsa dem eller
kopiera det man är intresserad
av. Vi har funnits sedan 1906 så
vi har en stor samling.
Finns det något för alla?
– Vi har alla typer av litteratur. Det finns faktiskt en
liten samling skönlitteratur och
antologier, men vi har mycket
annat som är lättillgängligt.
Sedan finns det förstås också
sådant som man behöver vissa
förkunskaper för att förstå.
Vilka brukar låna hos er?
– Alla från gymnasieelever,
studenter, journalister, till personer som jobbar praktiskt med
frågorna eller bara är intresserade.
Var finns ni någonstans?
– Vi finns i Stockholm, på
Klara Norra Kyrkogata 34. Bor
man inte i Stockholm kan man
låna via sitt närmsta bibliotek:
stadsbiblioteket, skol- eller
högskolebiblioteket. De rekvirerar det du vill låna från oss så
skickar vi boken eller kopior på
tidskriftsartiklar till dem.
Eva Ekeroth
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Orsakerna till att våldet minskar i Sverige är flera.
En är den sjunkande alkoholkonsumtionen bland
unga män.
alkohol Både det dödliga vål-

det och lindrigare misshandel
minskar – trots att medborgarna
tror att det är tvärtom. Missuppfattningen kan bero på att antalet
anmälningar stadigt ökar, vilket
i sin tur förklaras med att vår
tolerans för våld minskat och att
definitionen av vad som är våld
förändrats: till exempel kommer
många anmälningar sedan mitten av 1990-talet från landets
skolor, och de anmälningarna
handlar huvudsakligen om slag
med öppen hand, knuffar eller en

enstaka spark, skriver forskning.se.
Att alkoholkonsumtionen bland
unga har sjunkit är en av flera
förklaringar till att våldet minskar,
säger Kalle Tryggvesson,
docent i kriminologi vid
Stockholms universitet,
till Accent:
– Det finns ett ganska
starkt samband mellan
en lägre alkoholkonsumtion bland unga och mindre våld.
Så fortsätter alkoholkonsumtionen att sjunka
kan vi även förvänta oss att

våldet fortsätter minska?
– Det är en jättebra fråga – men
svår att besvara. Eftersom alkoholbeteende är något som människor tenderar att ta med sig även
när de blir äldre är det rimligt att
tro att en minskande konsumtion också kommer att innebära
mindre våld. Men det finns också
andra faktorer som påverkar
våldsutvecklingen, säger Kalle
Tryggvesson.
Sedan mitten av
1990-talet har det dödliga
våldet minskat med 30
procent. Samtidigt som
befolkningen ökat med
ungefär en miljon. Män
står för majoriteten av
alla våldsbrott.
Ulrica Ambjörn

Foto: istock

Foto: nathalie c. andersson

Aktuellt.

Junis satsar på riksläger i sommar
Under kongressen
i fjol skrevs flera motioner om att
Junis ska arrangera ett riksläger.
I sommar genomförs det första på
många år.
Platsen denna gång blir sommarhemmet Sjöholmen i Rydeholm, som ligger mellan Växjö och
Värnamo.
– Lägerplatsen ligger vackert
vid en sjö, så det finns chans till
bad och paddling om vädret til�-

I RÖRELSE

låter. Det finns plats för cirka 200
personer och de flesta kommer
att bo i tält, säger Mona Örjes,
förbundsordförande i Junis.
Rikslägret arrangeras 19–22
juni och kostar 400 kronor per
barn, inklusive transport.
– Vi vill ha ett lågt pris så att så
många barn som möjligt ska ha råd
att åka på lägret. Vi hoppas så klart
att det kommer barn från många
olika distrikt, säger Mona Örjes.

Rikslägret har som tema ”en
resa i historien”. Men huvudsaken
är utbytet mellan barnen och
mellan ledarna, som får chansen
att utväxla erfarenheter och knyta
kontakter över distriktsgränserna.
– Jag önskar att varenda unge
skulle få chans att åka på ett bra
läger. Det är en fantastisk möjlighet att utvecklas och ha roligt
tillsammans, säger Mona Örjes.
Maria Zaitzewsky Rundgren

Sista veckan i juli intar NSF
orten Bunge på norra Gotland.
Det blir förbundsläger med
plats för 1 000 deltagare och
mycket äventyr, spårning och
gemenskap.
I RÖRELSE Vart fjärde år arrangerar

Foto: james irwing/cc by 2.0/flickr

NSF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, ett förbundsläger och i sommar kommer det att äga rum på
Gotland. Lägret heter Bunge Jump:
en ordlek eftersom orten där lägret
ligger heter Bunge.
– Tanken är att vi i förbundet
ska träffas och umgås och ha kul
tillsammans. Lägertemat i år är
fantasi och kreativitet. Det finns
mycket utrymme för eget skapande och egna initiativ. Deltagarna
kommer bland annat att kunna

Full fart på scoutläger,
här på Ransberg.

skapa och se film på storduk. På
Gotland finns ju många spännande historier och sägner, säger
Per Friman, NSF:s lägerchef för
Bunge Jump.
Han berättar att man kommer
att gå ut på hajk och då kan deltagarna ta bilder eller skapa en
egen historia kring det man upplever. Deltagarna kommer även att
erbjudas utflykter till spännande
sevärdheter som raukar och annat
typiskt gotländskt.
– Vi vill att deltagarna verkligen
ska få uppleva Gotland. Den som
önskar kan låna en cykel och
åka och bada eller hitta på något
annat kul och spontant. Man
måste inte vara på lägret hela
tiden, säger han.
Förväntningarna på Bunge

Jump är höga.
– Det ska bli världens bästa
läger! Ungdomarna som kommer
ska få uppleva Gotland när det
är som vackrast och det säregna
ljuset på norra ön. De kommer att
få nya vänner och erfarenheter
som de kan bygga vidare på
i framtiden.
Totalt, inklusive förläger, då
man bygger upp, och efterläger,
då man river ner, varar Bunge
Jump från 20 juli till den 2
augusti. Men för de deltagare som
anmäler sig – hittills cirka 700 – är
det 23–30 juli som gäller.
Fotnot: Sista anmälningsdag till Bunge
Jump är 1 maj. Lägervistelsen kostar
1 450 kronor per person.
Maria Zaitzewsky Rundgren

bilden

90 år. Så länge har Folknykterhetens dag firats. Och på
torsdag, den 5 maj, är det dags igen. Under hela veckan,
2–8 maj, pågår också Folknykterhetens vecka som
uppmärksammas med olika aktiviteter runtom i landet.

Brysselassistenter
kallades hem
IOGT-NTO-rörelsens
Brysselkontor ligger bara 500
meter från t-banestationen
Maalbeck där ett av de båda
terrorattentaten i Bryssel
ägde rum i slutet av mars.
IOGT-NTO:s krisledningsgrupp
beslöt därför att kalla hem de
båda assistenterna Gabriel
Lagerström
de Jong och
Hannele
DanielssonMeréus, som
är placerade
på kontoret.
– Jag har
Gabriel Lagerström.
fått träffa en
psykolog och varit hemma och
tagit det lugnt under påsken.
IOGT-NTO har verkligen en bra
beredskap, säger Gabriel Lagerström.
En vecka hemma tyckte han
dock räckte.
– Längre än så låter vi inte alkoholföretagen vila, sägerhan.
I RÖRELSE

Eva Ekeroth

Cannabiskurs på
Tollare i höst
narkotika Nu satsar IOGT-NTO:s
folkhögskola Tollare på en cannabisutbildning. Kursen, som
huvudsakligen bedrivs på distans,
är en halvfartsutbildning som
riktar sig till dem som arbetar
med ungdomar.
Det är första gången Tollare
erbjuder en utbildning som enbart
handlar om cannabis.
Staffan Hübinette leder utbildningen tillsammans med Pia
Bodén från Maria Ungdom
i Stockholm.
– Cannabisbruk har blivit mer
öppet och accepterat, vilket är
ett resultat av den internationella
debatten. Man tror att det är en
ofarlig drog som botar i stort sett
allting, och som också förhöjer
stämningen på festen, säger han.
Ulrica Ambjörn
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NSF utlovar
”världens bästa”
Bunge Jump
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Aktuellt.
kommentaren

Dröm stort
– gör litet

E

ngagemang handlar mycket om
drömmar, och drömmarna kan
vara både stora och små. De kan
handla om en värld utan droger, en fantastisk verksamhet i föreningslokalen
eller en utopisk stad byggd i godis …
Men i många fall stannar drömmarna
där – vid en tanke om något som skulle
kunna vara, men som oftast inte blir.
Varför är det så? Varför säger vi att vi har
drömmar, men gör så lite för att förverkliga dem?

Foto: eva ekeroth

Kanske beror det på att drömmarna blir
för stora. Vi fantiserar oss bort till något
så stort och fantastiskt att det blir ouppnåeligt. Vi tänker att
om vi drömmer stort
så måste vi göra
stort. Vi måste börja
med det rätta steget, vi måste skapa
det perfekta för att
nå dit vi vill. Men
det är inte sant. Det
finns inga rätta steg,
för de rätta stegen
skapas när vi börjar
gå – och det finns
Nathalie C.
inget som är perfekt,
Andersson
för det perfekta är
inte ett tillstånd som kan uppnås, utan ett
görande; en resa där gränserna för målet
hela tiden flyttas.
Vi behöver drömmar och visioner för
att komma framåt, men om vi fastnar
i dem så kommer vi ingenstans. Så låt oss
drömma stort men göra litet. I stället för
att undra när IOGT-NTO ska ha 50 000
medlemmar kan vi bjuda in arbetskollegan till ett föreningsmöte nästa vecka.
I stället för att vänta på inspiration kan vi
skriva några rader på den där boken nu.
I stället för att hoppas att vi en dag ska
vakna och vara i vårt livs form kan vi gå
till gymmet i kväll.
Det spelar ingen roll var vi börjar så
länge vi börjar. Livet handlar om resan –
och det är först när vi rör oss som vi ser
vilken väg vi ska gå.
Nathalie C. Andersson
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Socialstyrelsen får
kritik för slutsats
om narkotikadöd
De senaste årens kraftiga ökning av narkotikadödsfallen beror på
ändrade analysmetoder, hävdar Socialstyrelsen i ny rapport.
narkotika Den kraftiga ökningen av narkotikarelaterade dödsfall i Sverige kan förklaras
av förändrade analysmetoder. Det hävdar
Socialstyren i en färsk rapport om de narkotikarelaterade dödsfallen och utvecklingen av den
officiella statistiken.
– Ja, vi påstår faktiskt det, och vi känner oss
ganska säkra på vår sak, även om vi inte utesluter att en viss ökning kan ha skett, säger Daniel
Svensson, utredare på Socialstyrelsen och
projektledare för uppdraget.
De förändringar Socialstyrelsen syftar på är
att kodningen förändrats, att rapporteringen
förbättrats, att preparat kommer till eller försvinner från marknaden, eller att synen på dem
ändras. Socialstyrelsen noterar också en betydande metodutveckling inom rättskemin.
– Hela ökningen mellan 2006 och 2011 kan
vi förklara bort med ändrad kodning. Kodnings
förändringar kan vi också återskapa, men 2011
fick Rättsmedicinalverket nya analysmaskiner
och den förbättring av analyserna som det medfört kan vi inte använda bakåt i tiden. Ökningen
efter 2011 är därför mycket osäker, säger
Daniel Svensson.
Slutsatsen att ökningen i antalet narkotikadödsfall har metodologiska orsaker ifrågasätts

av Anna Fugelstad, projektledare för Toxreg,
som är ett annat register över narkotikadödsfall
och som bygger på rättsmedicinska undersökningar.
– Det är ett fantastiskt antagande. Man får en
obehaglig känsla av att Socialstyrelsen försöker
tona ner allvaret i situationen. Det känns som
ett desperat försök att mörka en allvarlig ökning
av antalet dödsfall, säger Anna Fugelstad.
Hon är skeptisk till Socialstyrelsens förklaring.
– En styrka i vår statistik har varit att de tre
epidemiologiska register vi har tillgång till är så
samstämmiga: Socialstyrelsens dödsorsaksregister och EMCDDA:s, som båda bygger på
kodning utifrån läkares bedömning, och Toxreg,
som bygger på vilket preparat som finns i blodet
på den som dör, säger hon.
På Rättsmedicinalverket, RMV, känner man
inte heller igen sig i Socialstyrelsens tolkning.
– Jag håller inte riktigt med om att ökningen
skulle bero på våra förbättrade analyser. Så
dåligt var det inte förut att vi skulle ha missat
så mycket. Det handlar om en faktisk ökning,
säger Gunilla Thelander, rättskemist på
Rättsmedicinalverket.
Eva Ekeroth
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”Regeringens förslag till ANDTstrategi ett stort misslyckande”

narkotika IOGT-NTO anser att
det finns stora brister i förslaget.
Även Liberalerna, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna har
synpunkter.
– Det här kan inte kallas för
något annat än ett misslyckande,
säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.
Det IOGT-NTO främst reagerar
mot är att inte en sänkning av
totalkonsumtionen finns med
bland målen. Nu har tre riksdagspartier sällat sig till kritikerna
och lämnat in följdmotioner med
synpunkter.
Liberalerna skriver i sin motion
att de vill att riksdagen återgår till
den förra strategins mål där det
fanns en formulering om att barn
ska skyddas.
– Det som står tydligt i strategin
är det som kommer att mätas
så småningom, inte det som inte

Foto: Nathalie C. Andersson

”Regeringens försIag till
ANDT-strategi är ett stort
misslyckande”, anser IOGTNTO. Tre riksdagspartier har
också synpunkter.

Johnny Mostacero.

står, säger Barbro Westerholm,
riksdagsledamot och en av dem
som undertecknat Liberalernas
skrivning.
Viktigast tycker hon ändå att
det är att stärka Folkhälsomyndigheten.
– Folkhälsomyndigheten måste
verkligen känna att den här strategin måste vi driva. Så är det inte
riktigt skrivet i dag, säger hon.
Hon tycker också att cannabis

borde vara högre prioriterat i
strategin. Annat hon saknar är
läkemedelsberoende, e-cigaretter
och alkoholisglassar.
Även Vänsterpartiet är kritiskt
till strategin. Liksom IOGT-NTO
och Liberalerna betonar Vänsterpartiet vikten av att ta med totalkonsumtionen.
– Men något konkret mål har vi
inte satt upp, säger Karin Rågsjö.
Vänsterpartiet tar upp vård
garanti och anhörigperspektivet.
– Även på de områdena är
det alldeles för fluffigt skrivet.
Målen behöver konkretiseras.
Dessutom har vi tagit upp att
man bör gå vidare med utredningen av dödsfallen av narkotika, säger hon.
Sverigedemokraterna skriver i
sin motion att ansvaret för missbruksvården ska föras över till
hälso- och sjukvården, att regeringen borde utreda hur Sverige
ska komma till rätta med den
höga narkotikadödligheten samt
att invandringsperspektivet ska
tas med i strategin.
Eva Ekeroth

KO säger nej till
whiskyflaska
med seriefigur
alkohol En whisky med namnet

Hälge och den populära serie
figuren på flaskan har fått Konsumentombudsmannen att reagera.
Det skriver GT. Enligt Konsumentverket gör etikettens utformning
att flaskan riktar sig till
barn och ungdomar och
företaget JPC Wines
som producerar whiskyn uppmanas att
vidta åtgärder.
Företaget håller inte med. I ett
yttrande till Konsumentverket skriver de att serien
Hälges läsare i snitt är 42,79
år. JPC Wines anser därför
att Konsumentverkets
påståenden är ogrundade
och hoppas att inga fler
åtgärder ska vidtas mot
whiskyflaskan.
Eva Ekeroth

Alkoholsponsring
av idrott kan förbjudas på Irland
alkohol Alkoholsponsring av

missbruk, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare för alkohol- och narkotikafrågor på IOGT-NTO.
Han anser att ett
borttagande av det
kommunala vetot är
problematiskt.
– Smittskydd är en
viktig insats, men den bör
bedömas av berörd kommun.
IOGT-NTO är även kritiska
mot förslaget om sänkt åldersgräns, som man anser strider mot
LVU, lagen om vård av unga.

idrott kan komma att förbjudas
på Irland. Bakgrunden är att
internationell forskning visar att
sponsringen kan öka alkoholkonsumtionen – även bland barn.
Det är forskare från the Institute of Alcohol Studies i London
som sammanställt nio studier från
olika delar av världen. Alla studier visade ett samband mellan
exponering för alkoholsponsring
och självrapporterad alkoholkonsumtion.
Två av studierna fann ett samband med ökat drickande bland
skolelever och fem fann samband
mellan riskabelt drickande bland
vuxna idrottare.
Studien är publicerad i tidskriften Alcohol and Alcoholism.

Ulrica Ambjörn

Eva Ekeroth

Kritik mot förslag om nationellt sprututbyte

to

: is

to

ck

till veto. Förslaget innebär också
att man enbart ska få hjälp i det
landsting där man är folkbokförd,
vilket får hård kritik från bland
annat Folkhälsomyndigheten,
Kriminalvården, Myndigheten för
Vårdanalys, Läkarförbundet och
flera universitet.
IOGT-NTO efterlyser en
helhetssyn i sprututbytesfrågan.
– IOGT-NTO ser sprutbyte som något man
gör i stället för att
hjälpa individen
att bli fri från sitt
Fo

narkotika Regeringen vill
införa ett nationellt sprututbytes
program från årsskiftet. IOGTNTO säger nej med hänvisning till
att den påvisade skyddande effekten är liten, och att sprutbytes
program inte hjälper människor
att bryta sitt beroende.
I dag finns sprutbytesmottagningar i sex av landets 290 kommuner. Enligt regeringens förslag
ska de vara tillgängliga i hela landet och åldern för att delta sänkas
från 20 till 18 år. Sprututbytet ska
skötas av landstingen och kommunerna ska inte längre ha rätt
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Aktuellt.
Jennifer Oskarsson är mötesordförande
på distriktsårsmötet i Jämtland.

Alkoholdebut
i unga år
skadar hjärnan
alkohol För att studera hur alko-

hol påverkar den unga hjärnan lät
två studenter vid McMaster University, i Ontario i Kanada, andra
studenter spela ett spel där de var
tvungna att minnas var föremål
fanns i dataspelet Minecraft.
Resultatet visade att studenter
som börjat dricka alkohol tidigt
hade svårare att minnas var de
kunde finna föremål, än de som
börjat dricka alkohol senare eller
inte alls.
– Frontalloben och hippocampus fortsätter att utvecklas tills vi
är en bit över 20 år och är därför
mer känsliga för påverkan av
alkohol och annat, säger Amentha
Rajagobal, en av studenterna
bakom studien.
Effekterna av sådana skador
leder inte bara till att man blir
sämre på dataspel, hela förmågan
att bilda minnen i hjärnan påverkas.
– Det mest skrämmande är
inte skadorna i sig utan hur tidigt
de kommer. De här resultaten
skulle jag förvänta mig finna hos
en 50-årig alkoholist, inte hos
19-åriga studenter, säger Amentha Rajagobal.
Eva Ekeroth

24

miljarder euro lägger årligen
EU:s invånare på illegala droger.
Källa: Europol/ECNN.

12 accent nr 3/2016

Första mötet inför
stor förändring
I Jämtland blev årets distriktsårsmöte avstamp
inför det förändringsarbete som ska leda till mer
engagemang.
i rörelse Det är lördag den 2

april och klockan är 09.00. Det är
dags för distriktsårsmöte i Lyransgården i Fåker utanför Östersund.
Anna Österholm slår sig ner med
kaffekoppen bredvid några kamrater från IOGT-NTO. Och hon har
laddat upp.
– Jag har läst handlingarna
och så har jag med protokollet
från förra året för att se att det
funkade, det som bestämdes då,
säger hon.
Klockan 10.15 kliver distriktsordförande Björn Karlsson upp
i talarstolen. Han öppnar mötet
och talar om året som gått och om
målet med det försök som skall
göras. Han talar om förändring. En
förändring som är en del av den
strategi som IOGT-NTO:s kongress antog i somras. Den stora
frågan är hur engagemanget kan
ökas inom organisationen. Fyra
distrikt har frivilligt anmält sig för
att under de kommande sex åren
testa nya former av organisering.

Jämtland är ett av pilotdistrikten. Här ska fokus flyttas
från verksamhet i föreningarna
till verksamhet på distriktsnivå.
Föreningarna ska finnas kvar, men
demokratin ska komma närmare
medlemmarna genom att alla
medlemmar inbjuds att vara
ombud på kommande distriktsårsmöten. Det skiljer sig från dagens
organisering där föreningarna
väljer ombud till distriktsmötet
och ombuden representerar föreningarna.
Reaktionerna bland de närmare 50 närvarande medlemmarna
varierar. Agneta Strindlund är vagt
positiv.
– Ofta kan det vara bra om man
förändrar något, då kan energin få
en ny skjuts, säger hon.
Gudrun Johansson sticker ut
hakan än mer.
– Jag tror att det är bra. Ju fler
medlemmar vi får desto mer kan
vi påverka. Kanske ger det här
ett nytänk som kan locka fler att

vara med, säger hon.
Förbundsordförande Johnny
Mostacero har blivit inbjuden för
att prata om engagemang.
Alla får fylla i 13 frågor om hur
de upplever sin känsla av sammanhang inom IOGT-NTO.
– Ni har en hög känsla av sammanhang. Nu ser vi till att sprida
den till andra som inte är här i
dag, säger Johnny Mostacero från
talarstolen.
Klockan 13.30 drar den formella delen av årsmötet igång.
Men några större diskussioner blir
det inte. Beslut efter beslut klubbas igenom. Arbetsplanen röstas
igenom utan kommentarer. Hela
den avgående styrelsen får förnyat förtroende och förhandlingarna
avslutas i förtid.
Nu börjar det riktiga förändringsarbetet – men exakt hur det
ska gå till är ännu inte klart.
– Jag ser fram emot att fler ska
delta i verksamheten och att vi ska
lyckas engagera. Förhoppningen
är att medlemmarna redan i höst
ska märka av det här och känna
att det har skett en förändring,
säger Björn Karlsson.
Nathalie C. Andersson

Följ oss!
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alkohol – Det är naturligt-

vis jättebra att regeringen tar
alkoholfrågan på allvar, och att
de använder det instrument –
prisinstrumentet – som är mest
effektivt när det gäller att påverka
totalkonsumtionen, säger Johnny
Mostacero, IOGT-NTO:s ordförande, till Accent.
Förslaget, som presenterades
den 13 april, innebär att skatten
på sprit höjs med 1 procent, och
på övriga alkoholdrycker med 4
procent från 2017.
2015 gav alkoholskatten intäk-

ter på 13, 8 miljarder kronor. Samtidigt beräknas alkoholen kosta
samhället 66 miljarder kronor
årligen, enligt Missbruksutredningen. Trots att alkoholskatten
höjts under åren är alkohol ändå
relativt sett billigare i dag än den
var år 2000.

– Alkoholskatten täcker inte
på långa vägar de kostnader
samhället har som kan relateras till alkohol, och sedan
tillkommer också det mänskliga lidandet, säger Johnny
Mostacero.

1 av 2 hade druckit
alkohol Hälften av besökarna på

Ulrica Ambjörn

Foto: istock

Regeringen flaggar för en
höjning av alkoholskatten
nästa år. Ett förslag som
välkomnas av IOGT-NTO.

Foto:pressbild

Regeringen flaggar för
höjd alkoholskatt nästa år
fotbollsarenorna i Stockholm har
druckit innan de kommer för att se
en match. Det visar promillestudien Fotboll utan fylla, som gjorts
på uppdrag av de tre allsvenska
klubbarna, IQ och Stad.
– Nu måste vi se till att göra
något för att alla besökare ska få en
positiv arenaupplevelse och göra en
projektplan för hur vi ska gå vidare,
säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ.
Mikael Ahlerup, vd för AIK
Fotboll, menar att det inte handlar
om att förbjuda alkohol, utan om
att stävja fylleriet.
Maria Zaitzewsky Rundgren

Vill du värva i sommar?
I sommar kommer IOGT-NTO att vara ute i Sommarsverige! Vi besöker
följande platser:
11–17 juni
GeKås, Ullared
19–26 juni
Nyhemsveckan, Mullsjö
20–26 juni
Torpkonferensen, Örebro
3–10 juli
Politikerveckan i Almedalen, IOGT-NTO deltar
17–23 juli
Dansbandsveckan, Malung
25–31 juli
Stockholm Pride, IOGT-NTO deltar

Vi har redan flera som är intresserade av att vara med och värva. Hur
ser din sommaralmanacka ut? Hör av dig om du är ledig och intresserad av att vara med vid ett eller flera tillfällen.
Kontakta Winnie snarast:

� winnie.blom-jensen@iogt.se

☎ 0701-90 84 61

alkoholism
i helnykter familj
”De stöttar mig till hundra procent”
Johanna Johansson föddes i en
nykteristfamilj där alla är med i IOGT-NTO.
Ändå blev hon alkoholberoende. Familjen
har stöttat henne helhjärtat under resan
mot nykterhet.
Text Maria Zaitzewsky Rundgren Foto Henrik Olofsson
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Palmar Johansson ger
dottern sitt fulla stöd.
Accent träffade dem
i ett vårvintrigt Umeå.
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Måleriet hjälper Johanna
Johansson att hålla fast
vid nykterheten.

Tjugosjuåriga Johanna Johansson
växte upp i ett helnyktert hem. Hennes
föräldrar, Palmar och Jeanette Johansson,
är medlemmar i IOGT-NTO sedan ungdomen och djupt engagerade i nykterhetsrörelsen. Palmar Johanssons föräldrar kom
från Vittangi och var frikyrkliga. I hustruns
släkt fanns problem med alkohol, vilket
bidrog till att hon valde att bli nykterist.
De träffades genom UNF och blev
snabbt ett par i både kärlek och engagemang. Palmar Johansson arbetade under
en period som konsulent och paret for
på kongresser och deltog i demonstrationståg. 1988 föddes deras första barn
Johanna och åren efter kom ytterligare
fyra barn i snabb följd. De gick alla tidigt
med i Junis och senare i UNF. När barnen
var små bodde familjen i Örebro. Senare
flyttade de till en by utanför Umeå.
– Jag minns att jag åkte på många läger
när jag var liten. Nykterhetsrörelsen var
en självklar del av vår vardag. När jag kom
upp i tonåren gick jag med i UNF, eftersom många ungdomar i byn Tväråbäck,
där vi då bodde, var med, säger Johanna
16 accent nr 3/2016

Johansson, som beskriver sig själv som ett
ganska blygt och tillbakadraget barn.
– Jag alkoholdebuterade ganska sent
och säkert hade det med mina föräldrars
nykterhet att göra. Men till sist ville jag
ändå prova och upptäckte att jag vågade
mer när jag drack. Första fyllan kändes
väldigt bra, säger Johanna Johansson och
tittar på sin pappa, som är på tillfälligt
besök i Umeå.
Han har valt att dela med sig av familjens berättelse, som ju är rätt speciell med
tanke på att föräldrar och övriga syskon är
aktiva nykterister, medan Johanna Johansson – under en period – valde att börja
dricka. Ett val som gjorde att hon utvecklade ett alkoholberoende.
– Vi har alltid varit tydliga med att alkohol inte är bra och att vi önskar att barnen inte ska dricka. Vi har pratat mycket
om vad som händer när man dricker och
vi har koll på alla processer i kroppen.
Kunskapen om alkoholens negativa konsekvenser är hög hemma hos oss. Men
samtidigt har vi aldrig förbjudit våra barn

att dricka. Det är ett fritt val och jag fattar
ju att det alltid finns en nyfikenhet och en
första gång, säger Palmar Johansson.
På gymnasiet i Umeå fortsatte Johanna Johansson att festa mycket och hon
ingick i ett tajt kompisgäng. Så snart hon
blev myndig flyttade hon hemifrån.
– Det var tidigt, men vi var inte så oroliga. Vi tänkte att hon skulle växa med
ansvaret. Men jag minns några tillfällen
då vi blev lite fundersamma. Vid ett tillfälle ringde hon sin mamma för att hon
hade slarvat bort hemnyckeln på väg till
krogen. Vid ett annat tillfälle fick vi indikationer från Johannas hyresvärd att det
höll på att spåra ur. Grannar klagade på
högljudda fester. Jag tänkte att grannarna nog var lite överkänsliga. Men jag tog
ändå ett snack med min dotter, säger Palmar Johansson.
2010 flyttade Johanna Johansson till
Sala för att läsa upp sina betyg. Under
den perioden drack hon nästan inte alls,
eftersom hennes dåvarande pojkvän var
skötsam. Hennes föräldrar hoppades att
dottern nu var på väg åt rätt håll. Något

”Jag alkoholdebuterade
ganska sent och säkert
hade det med mina föräldrars nykterhet att göra.”
johanna johansson
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år innan hade de nämligen haft anledning
att bli ordentligt oroliga när hon hade ett
förhållande med en kille som rökte hasch.
Det gick så långt att han togs in på akuten,
drogpåverkad.
– Det var ett destruktivt förhållande
och när jag insåg det så gjorde jag slut,
säger hon.
Efter Sala for Johanna Johansson till
Gamleby för att plugga teveproduktion.
Där tog festandet fart igen.
– Jag blev alltid fullast och det spårade
alltid ur. Jag kunde inte sätta några gränser och hade inget stopp. Jag drack mycket
och ofta – och visst insåg jag att jag hade
problem. Men jag valde att strunta i det.
Alkoholen fungerade som en slags ventil.
När jag drack slapp jag vara den ”duktiga”
Johanna. Alkoholen gjorde att jag kunde
släppa på kontrollen.
– Vi hade ingen insikt om hur mycket
vår dotter drack, även om vi anade. Hon
bodde ju på annan ort och av olika orsaker
hade vi en kris just då som gjorde att vi
inte hade någon kontakt alls under några
månader. Hon höll dock kontakt med sina
syskon, så genom dem visste vi att hon var
okej i alla fall, säger Palmar Johansson.
Men Johanna Johansson var långt
ifrån okej. När hon fick praktikplats
i Stockholm blev hon glad, men fattade
inte hur ensamt det skulle komma att
bli. Hon bodde inneboende och började
dricka i sin ensamhet eftersom hon måd-

alla så kan jag inte gömma mig längre. Jag
ställde frågan hur jag skulle göra för att ta
mig ur beroendet. En kompis, som hade liknande erfarenheter, hjälpte mig till ett AAmöte. Det var för ett drygt år sedan, säger
hon och blickar ut genom sitt köksfönster
där vintern så sakta övergår i vår.
Johanna Johansson tycker att tiden har
gått så fort sedan det där AA-mötet och
beslutet att sluta dricka. Hon flyttade in
med några vänner och valde därefter att
flytta hem till Umeå och sin familj. Den
första tiden bodde hon hemma hos sina
systrar för att få stöd att komma vidare i sin
nykterhet. Hon har inte upplevt att någon
i familjen eller vänner har kritiserat eller
fördömt henne. Tvärtom har hon mött
mycket beundran för sitt mod att offentligt
berätta så öppet och ärligt om sitt problem.
Visst var hon lite orolig för vad hennes
föräldrar skulle säga och tycka. Att bli
alkoholberoende i en nykteristfamilj kan
vara ett större stigma än för andra. Men
föräldrarna tog det sansat.
– Johanna berättade för oss hur det låg
till efter jul och jag funderade på om det
verkligen kunde vara så att hon utvecklat
en alkoholism. Men om det var så illa och
hon ville ha en förändring så måste hon gå
in för det till hundra procent, säger Palmar
Johansson och berättar att han blev både
chockad och lättad över det han fått veta.
Chockad över att hans Johanna mådde
så dåligt att hon utvecklat ett alkoholbe-

”Alkoholen fungerade som en
slags ventil. När jag drack slapp
jag vara den ’duktiga’ Johanna.”
johanna johansson

de så dåligt. Hon skötte sin praktik, men
i övrigt havererade tillvaron.
– Jag satt och drack på kvällarna för att
döva min ångest och dölja för mig själv
hur dåligt jag mådde. Till sist insåg jag
att så här kan jag inte hålla på. Jag förstod
att jag måste ta tag i mitt beroende och
berätta för alla hur jag mår, säger Johanna
Johansson, som gjorde slag i saken genom
att göra ett massutskick på Facebook
där hon utan omsvep skrev att hon varit
onykter i två år.
Johanna Johansson säger att utskicket
var ett drastiskt rop på hjälp.
– Jag tänkte att genom att berätta för
18 accent nr 3/2016

roende – och att de inte fattat det. Lättad
över att hon beslutat sig för att bli nykter.
Familjen reagerade med öppen famn.
– Vi kände faktiskt ingen skam över att
Johanna börjat dricka. Vi är alla människor, sådant kan hända. Och vi är glada att
hon hittat hem igen, till nykterheten. Jag
känner ju Johanna. När hon väl bestämt
sig för något så blir det så, säger Palmar
Johansson och ler mot sin dotter.
Annat var det med delar av omgivningen. En nära släkting reagerade häftigt och
förvånat på nyheten: men Johanna dricker väl inte alkohol?
– Efter reportaget i Accent om kiosken

Fakta. Johanna och Palmar
Namn: Johanna Johansson
Ålder: 27 år
Bor: I Umeå
Gör: Konstnär
Namn: Palmar Johansson
Ålder: 50
Bor: I Kiruna
Gör: Studerar

i Vännäs i höstas där det antyds att Johanna har blivit nykter, är det många som har
reagerat. Många frågade hur det kunde
hända. Hur kunde en flicka som växt upp
i en nykter familj bli alkoholist? De tyckte
att det var konstigt, säger Palmar Johansson och skakar på huvudet.
Så lyser han upp.
– Visst har det varit lite jobbigt med
andras reaktioner. Men också rätt kul. Jag
gillar att få provocera lite! Att vår dotter
började dricka är en tydlig provokation
för människor med förutfattade meningar
om hur det ”ska” vara.
Johanna Johansson har hela tiden känt
stödet från sin familj.
– Sedan jag valde att bli nykter och tog
tag i mitt liv har jag känt min familjs stöd
till hundra procent. Ingen har fördömt
mig. Att jag fick bo hos mina systrar var
till stor hjälp i början och jag är väldigt
glad över att jag flyttade tillbaka till tryggheten i Umeå. Det sista jag behövde var
att bo ensam, säger Johanna Johansson,
som numera bor själv i en rymlig etta där
det finns gott om plats för hennes konst.

annons

socialpolitik.com/
prenumeration

Måleriet har hjälpt henne att komma
vidare och att hålla fast vid nykterheten. För som alltid för den som har haft
ett beroende, så har det gått lite upp och
ner. Hon vet att hon aldrig mer kommer
att kunna dricka. En ökad sårbarhet för
alkohol finns i släkten, så hon vågar inte
riskera att försöka dricka ”normalt”.
– Jag kan sakna alkoholen. Men det är
som det är. Nolltolerans gäller för mig nu,
säger Johanna Johansson.
– Det finns de som menar att Johanna
blev beroende för att hon aldrig lärt sig att
dricka ”socialt” hemma. Att vår nykterhet
bidrog till att det gick överstyr för henne.
Hon har ju aldrig haft några normalkonsumenter som förebilder, säger Palmar
Johansson och rycker lite på axlarna.
Den där teorin tror han inte riktigt
på. Den han däremot tror benhårt på är
Johanna. Han understryker hur stolt han
är över hennes resa och att hon har lyckats bibehålla sin nykterhet i ett helt år.
Han är övertygad om att hennes ärlighet
och öppenhet att berätta och blotta sin
sårbarhet har hjälpt henne.
I Stockholm började hon sin dag med
ett AA-möte, vilket hon tyckte var bra.
Här i Umeå är stödet inte lika utbyggt, vilket hon beklagar. Men hon går på möten,
har samtalsstöd, sin familj och sitt brinnande intresse för konst. Under året som
gått har hon målat massor. Hon har haft
vernissage i Stockholm och har sålt flera
tavlor. Framtiden ser ljus ut.
– Nu vet jag att jag klarar av det jag har
föresatt mig och jag ser fram emot resten
av livet. Jag drömmer om att jobba med
konst eller teve. Jag har också funderat på
att utbilda mig till svetsare. Vi får se vad
det blir! P

oberoende
initierad
kaxig
Porträtt på Musse,
ordförande i Sveriges
ensamkommandes förening,
SEF. Bild: Anders Löwdin

musikens roll

n
e
k
i
s
Mu
n
o
t
r
e
t
t
ä
s
e
h
r
e
nykt
n
e
p
m
ka

Hardcorebandet No Omega
i replokalen i Årstaberg i
södra Stockholm.
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Redan när nykterhetsrörelsen
bildades var musiken viktig
för kampen om nykterheten.
Men hur ser musikens roll inom
IOGT-NTO ut i dag? Accent har
tagit ton på musikkulturen.
Text och foto: Nathalie C. Andersson
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Anita Johansson och Chris
Forsbring kan inte tänka sig
att sluta sjunga.

Från flygeln klingar kraftfulla moll
ackord. Runt om i rummet vandrar melodin från stämma till stämma: Så länge
skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.
Sopranerna slår an de höga tonerna, alterna fyller i. Och så … tystnar musiken.
Körledare Jan Hjalmarsson tittar upp
från flygeln.
– Herrar, där hade ni melodin – då gäller
det att passa på! Då ställer vi oss upp och
jublar, säger han och slår ut med armarna.
Herrarna skojar lite sinsemellan, säger
att de har fullt upp med att hitta på den
stämma de ska sjunga i resten av låten.
– Så länge ni håller er inom ackordet,
säger Jan Hjalmarsson glatt.
Det är måndagskväll i IOGT-NTOlokalen Lönnen i Borås, och måndag betyder övning med IOGT-NTO-kören. Det
har det gjort i många år.
22 accent nr 3/2016

”Vi vore slut om vi inte kunde
sjunga mer. Jag fyller 80 år nu och
jag kan inte tänka mig att sluta.”
chris forsbring

Kerstin Andréasson Stålberg vet. Hon
har sjungit i kören i 60 år, men tjuvstartade redan som bebis när hennes pappa var
med och startade NTO:s kör i Borås 1951.
– Jag har nästan aldrig varit borta,
berättar hon.
Tre barn har hon fött utan att missa
kören. En av dem föddes på jullovet, men
en annan föddes olägligt nog mitt i en
vanlig vecka. Men det gick bra ändå.
– Veckan efter var jag tillbaka i kören,
berättar Kerstin Andréasson Stålberg.

Att kören har betytt mycket är ingen
överdrift.
– Jag har alltid tyckt att det har varit
kul att sjunga. Hela kroppen lyfts. Och
sammanhållningen och kamratskapet
i kören har varit jätteviktig. Vi har blivit
som en familj, det är svårt att bryta det,
säger hon.
Det är dags för fikapaus. Kaffe och fikabröd. Kerstin Andréasson Stålberg slår sig
ner vid bordet bredvid tre av sina körvänner. De börjar prata minnen. Hur de sjöng

Herrarna klämmer i. Till
vänster syns Bengt Lindh som
varit med i kören sedan 1950.

Jan Hjalmarsson leder
kören och ackompanjerar
på flygel.

på lastbilsflak när Borås fyllde 350 år. Den
fina Amerikaresan med Rikskören 1980.
– Jag var inte med på den resan, varför
var jag inte med? undrar Chris Forsbring.
– Det undrar jag också. Det hade varit
ännu roligare för mig om du varit med …
säger Kerstin Andréasson Stålberg.
Åren igenom så är det sammanhållningen, kamratskapet, och glädjen i att
sjunga, som gjort att de fortsatt komma
till körrepetitionerna.
– Hur trött jag än har varit … Har jag
gått till kören ändå så har jag blivit en
annan människa, säger Anita Johansson.
– Vi vore slut om vi inte kunde sjunga
mer. Jag fyller 80 år nu och jag kan inte
tänka mig att sluta, säger Chris Forsbring.
Det finns egentligen bara ett problem.
Rösten bär inte alltid längre och en del
stämmor blir för höga. Men nöden har

Sopranstämman sjunger
”Så länge skutan kan gå.”
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Magnus Andersson
har varit intressedad
av folkrörelsesånger
sedan 1984.

ingen lag och Chris Forsbring har kommit
på en lösning på det också.
– Jag mimar … nästan viskar hon fram.
De andra vänder blicken mot henne.
Skakar på huvudena. Och ler.
– Du kan ju inte mima hela tiden, säger
de.
Körledare Hjalmarsson avbryter diskussionen. Pausen är slut och han sätter
sig vid flygeln igen.
– Snart blir det vårvisor, då ska ni få höra
på klang och jubel. Då kommer jag sitta
som ett frimärke på väggen, säger han och
slår an de första ackorden i nästa sång.
Historien om musiken inom nykterhetsrörelsen börjar i slutet av 1800-talet.
Redan från början används musik som en
del av ceremonierna och den första sångboken trycks två år efter att IOGT landat
i Sverige.
– Ända från början hade musiken en
stor roll i alla folkrörelser. Man sjöng och
spelade och satsade mycket på att ge ut
sångböcker. Musiken svetsade samman
folk kring en gemensam sak och undervisade medlemmarna om ideologin, säger
Magnus Andersson.
Sitt eget första möte med sångtraditio24 accent nr 3/2016

”I slutet av
1800-talet var
det populärt
med varningssånger.”
magnus andersson

nen inom nykterhetsrörelsen minns han
väl. Det är 1984 i en föreningslokal i Ångermanland och Magnus Andersson, då 16
år, har blivit ombedd att vara pianist för
en musikcirkel. Han slår sig ner vid pianot och klinkar på i 4/4-delars takt medan
auditoriet försöker sjunga Så samlas vi
ånyo här i valstakt.
– Jag hade inte hört låten, så jag spelade efter noterna. Men i Ångermanland
och Småland sjungs låten i 3/4-delstakt,
så noterna stämde inte alls med hur folk
ville sjunga. Det var väldiga problem med
att komma igenom låten, men jag fick

en handfast introduktion i nykterhets
rörelsens sångtradition, berättar Magnus
Andersson.
I stället för att verka avskräckande
väcker händelsen ett intresse för folkrörelsesångerna inom IOGT-NTO-rörelsen,
och Magnus Andersson börjar spela de
klassiska sångerna. Han börjar också studera de gamla sångböckerna.
– I slutet av 1800-talet var det populärt med olika varningssånger. De kunde
handla om alkoholiserade män som lämnar barn och fru hemma. Och så dör frun
och barnen fryser ihjäl. Männen får en
uppenbarelse av detta, bättrar sig och blir
nyktra. Precis i sekelskiftet skrevs många
sånger om nykterhetskamp och organisering, och många av dem finns kvar. Vill du
våga en dust till exempel.
Det är lätt att tro att de gamla sångerna
är på väg att dö ut. Men så är det inte. När
Magnus Andersson sitter bakom pianot
under IOGT:s världskongress i Östersund
1998 är han rädd att ingen kommer att
sjunga. Han ska ackompanjera några gamla
låtar han aldrig hört förut och börjar lite
nervöst spela de första inledande tonerna.
– Men så fort jag spelar introt så sjung-

IOGT-NTO ska satsa mer på kultur
Under kongressen i Lund 2015 röstade
ombuden igenom en motion om att IOGTNTO ska satsa mer på kulturverksamhet.
– Ser vi tillbaka historiskt så har sång,
kultur och musik haft en väldigt central
plats i organisationen. I somras hade vi
en motion om att vi ska ha mer kultur
i organisationen, men vi har väl inte fått
leverans på det ännu, säger Ulf Persson,
kassör i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

er de åldriga mötesdeltagarna med röster
som når ända upp i taket – som om de
vore en rysk manskör.
Men kanske är några av sångerna i folkrörelsesångboken föråldrade. Det tyckte
i alla fall de IOGT-NTO-medlemmar som
2007 lade fram en motion om att göra om
folkrörelsesångboken.
– De var arga på innehållet och tyckte
att texterna var nationalistiska. Det tyckte
jag var intressant, så då gick jag igenom
sångboken textmässigt. Sedan började
jag åka runt och hålla seminarium om
folkrörelsesånger, nykterhetssånger och
dess historia. Själv tycker jag att man kan
sjunga allting, men då måste man problematisera det, säger Magnus Andersson.
Någon ny sångbok blev det inte. Det
var för dyrt. Och den senaste sångboken
från IOGT-NTO-rörelsen är UNF:s sångbok från 1995. Den var Magnus Andersson
med och tog fram. Två somrar satt han
och skrev in de 150 låtarna, not för not, i
datorns noteringsprogram.
– Jag tror att det är den sista stora sångboken som givits ut inom nykterhets
rörelsen.
Men själva sjungandet går det ingen
nöd på.

Magnus Andersson spelar
folkrörelsesånger på
piano och melodica under
kongressen i Lund 2015.

– Det sjungs fortfarande på möten. Går
du på ett IOGT-NTO-möte med en förening som funnits länge så börjar och slutar mötet nästan alltid med en sång. Folk
som inte har folkrörelsebakgrund kan bli
förvånade över den här traditionen att
sjunga på mötena, så var det exempelvis på kongressen i somras när vi öppnade mötet med en sång, säger Magnus
Andersson.

Folkrörelsesånger ska digitaliseras
De gamla folkrörelsesångerna ska gå att
lyssna på digitalt. Det slog en motionär
på kongressen 2013 fast. Motionen röstades igenom och IOGT-NTO har tillsatt
en arbetsgrupp som jobbar med digitalisering av folkrörelsesånger. Projektet är
ännu i sin linda.

Musiken och kulturen har alltid haft
en roll inom nykterhetsrörelsen. Medlemmarna har spelat teater och
musik och sångkörer har det
funnits gott om. Frågan är hur
det kommer se ut i framtiden.
– Det har gått i vågor hur
mycket kulturverksamhet det
har funnits inom nykterhets
rörelsen. Men en del av kulturarvet försvinner ju. Fast om det
har någon betydelse för medlemmarna, det vet jag inte. Men
jag tror att fortlevnaden för en Några av de
r
folkrörelse ligger mer i att göra sångböcke
som getts ut av
saker än att bara sitta och tycka nykterhetsrörelsen.
något ideologiskt, säger Magnus
Andersson.

erss on
foto : nat hal ie c. and
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Joakim Glimsjö är
basist i No Omega.

Den lilla grusvägen ligger mellan bilvägen Årstalänken och industriområdet i
Årstaberg i Stockholm. Daniel Pilsäter går
först, fötterna visar vant vägen. Nedanför
brummar bilarna förbi.
– Vår spelning i Malmö blev inställd.
Han som anordnade var från metalvärlden, han hade inte DIY-tänket. Han hade
inte arrangerat så mycket förut. När han
två veckor innan inte ens gjort ett evenemang på Facebook sa vi att vi tolkar
det som att spelningen inte blir av, säger
Daniel Pilsäter och tar till höger in på en
asfalterad väg i industriområdet.
Han är gitarrist och en av fyra medlemmar i Straight edge-bandet No Omega.
Bandet består till 75 procent av nykterister som är medlemmar i IOGT-NTO. De
spelar hardcoremusik och sjunger bland
annat om nykterhet och alkoholens negativa effekter.
– Straight edge är punk liksom, men man
har tagit det ett steg längre. Man är argare,
spelar snabbare, skriker hårdare. Hardcore
är en slags reaktion mot den gamla punken,
det är rått på riktigt, säger Daniel Pilsäter.
En stor del av Straight edge-kulturen
handlar om att göra saker själv, Do It
Yourself, DIY.
– Hardcore har den här DIY-andan.
Hardcoreband åker ut och spelar utan att
få några pengar, man bygger upp nätverk
och gör saker själv på riktigt. Mycket hand26 accent nr 3/2016

”Straight edge som en del
av hardcore har fått många
människor att bli nyktra”, säger
sångaren Oscar Brodin.

Daniel Pilsäter
lirar gitarr.

”Det är väldigt
mycket
statements
i vår musik.”

nog för att göras så får man göra det själv.
Utanför Partihandlarvägen 47 hinner de
andra ikapp. Här på övervåningen, i rum
nummer 4, ligger No Omegas replokal. Ett
litet rum med en soffa, flertalet riggar och
förstärkare och instrument i mängder.
– Det är lite rörigt, vi har precis börjat
dela replokal med några kids, säger sångaren Oscar Brodin.

daniel pilsäter

Basisten Joakim Glimsjö börjar flytta
runt saker och plocka i ordning så att det
ska gå att repa. Kanske kan alla få varsin
låda att lägga sladdarna i?
Förutom att spela i bandet är alla tre
aktiva i IOGT-NTO-föreningen Stockholm
Straight Edge.
– 99 procent av det vi gör är att ordna
konserter. Sedan gör vi lite smågrejer
kopplat till det, säger Daniel Pilsäter.
– Ibland på helgerna har vi workshops
för att kunskapsutjämna, så att alla ska
kunna göra allt möjligt i föreningen. Men
om man bara vill träffas och spela tv-spel
och äta glass, då har vi inte det. Kopplingen till folkrörelseidén blir väldigt tydlig i det här att man ska gå ihop och lära
sig av varandra. Det är fantastiskt att det
går, att man kan boka en turnering själv
och sedan åka ut och spela, säger Oscar
Brodin.
De beskriver musik som ett sätt att formulera kritik om samhället och få utlopp
för olika känslor.

Närbild på
förstärkarrigg.

lar om att visa att man faktiskt vill något
och att ingen annan ska göra saker åt en.
Om man spelar hardcore så gör man det på
riktigt. För om man tycker att något är viktigt så kan man inte förvänta sig att andra
ska göra det åt en. Ingen kommer gå förbi
din repa och tänka ”de här kidsen ska jag
hjälpa”. Det händer inte. Är något viktigt

No Omega har
spelat ihop i sex år.

– Musiken har alltid haft olika emotioner. Det är fantastiskt på ett sätt, att få
utlopp för ilskan. Det är därför politiken
varit så stor del av Straight edge-kulturen
– det har alltid varit nyktert och emot
alkoholnormen, säger Oscar Brodin.
– Det är väldigt mycket statements i vår
musik. Man måste få ett utlopp för allt
man går och tänker på. Om man är arg på
något så kan man skrika det i en mikrofon. Texterna är en kombination av tankar
och känslor kring vad som händer, och
alkohol har en extremt negativ inverkan
på världen i allmänhet. Många av låtarna
kan handla om depression, våld, sexism,
saker som triggas av alkohol. Det hade
funnits mindre att skriva om ifall alkohol
inte fanns, säger Daniel Pilsäter.
De tycker att musiken i dag inte får särskilt stor plats inom nykterhetsrörelsen.
– Nej, den är way in the back och får hålla sig undan mycket. Det är inte så många
som tar musiken på så stort allvar. Vår förening gör för nykterhetsrörelsen ganska
stora arrangemang i Stockholm. När vi har
bokat amerikanska band har vi haft 350
personer i publiken, men det är typ ingen
i nykterhetsrörelsen som varit och sett vad
vi håller på med, säger Daniel Pilsäter.
Men kanske kan det förändras, för nu
försöker föreningen Stockholm Straight
Edge skaffa en egen plats att vara på.
– Vi har i flera år drömt om en egen

lokal så vi inte ska behöva flytta runt. Förra året försökte vi göra det här till verklighet genom att fundera på ”var börjar vi?”.
Så vi har tittat på lokaler och hittat en vi
verkligen gillar, säger Oscar Brodin.
Visionerna är stora. En 400 kvadratmeter stor lokal med konsertscen, replokaler och veganskt kafé. De hoppas att
lokalen ska kunna bli en samlingspunkt
för kultur inom nykterhetsrörelsen, och
att fler ska våga sig dit.
– Vi kommer så klart inte kunna fylla
lokalen med verksamhet bara för oss, så
vi vill fylla den med verksamhet från hela
nykterhetsrörelsen. Stoppa in massa kultur – dans, teater, musik. Så att IOGT-NTO
vill satsa mer på kultur, det går himla bra
ihop med vår vision, säger Oscar Brodin.
Men idén är ändå att No Omega ska stå
för lokalen, så att de får en fast punkt för
sin verksamhet.
– Man kan komma dit och njuta av att
”här är en nykter mötesplats”. Ibland sätter vi upp musik som inte jag gillar, men
jag kommer dit ändå för att det kommer
vara kafé och gött häng. Det är så himla
fantastiskt tycker jag, säger Oscar Brodin.
– Folk vill ha något att göra, ha något
att samlas kring. Och det är det som är vår
förenings tes, att det krävs öppna roliga
sammanhang som folk velat gå på ändå,
för att locka folk att vara nyktra, säger
Daniel Pilsäter.

I förlängningen hoppas de kunna inspirera andra.
– Om vi får till en lokal så kanske vi
startar något … Jag vill inte säga revolution, men kanske bidrar vi med inspiration till andra städer så att de kan tänka
”vad kul, nu borde vi också satsa mer på
musik”, säger Oscar Brodin. P

Droger gör dig passiv firar 40 år
Den populära rörelsesången Droger
gör dig passiv firar 40 år i år. Melodin
och rörelserna kommer från en tjeckisk
barnvisa, men den svenska texten skrevs
av Ulf Persson under ett läger i Tjeckoslovakien 1976.
– Jag kopplade genast ihop sångens
komplicerade rörelsemönster med våra
hjärtefrågor, det vill säga drogfrågan.
Och så bara fanns texten där plötsligt.
Jag gjorde absolut ingenting, nada, för
att sprida låten. Det visade sig att den
fick fäste, den slog an till någonting,
säger Ulf Persson.
Se Ulf Persson berätta mer om sången
och visa hur man gör rörelserna på
Accents Youtubekanal
(youtube.com/user/tidningenaccent).
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Kårjobb
ledde till
alkoholberoende

Under sitt år som kårordförande vid Stockholms
universitet drack sig 25-åriga Micaela Kedhammar
till ett alkoholberoende. I dag är hon nykter och
kritisk till alkoholkulturen i universitetsvärlden.
Text och foto Maria Zaitzewsky Rundgren

Micaela Kedhammar alkoholdebuterade i de tidiga tonåren. Men det var först
när hon började plugga vid Stockholms
universitet 2010 som alkoholkonsumtionen ökade. Hon deltog aktivt i studentlivet, var med på kårträffar och drack sig
full var och varannan helg.
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– Alkoholen är billig på studentpubarna
och då är det lätt att dricka för mycket.
Hon berättar att under året då hon var
kårordförande, juli 2013 till juli 2014, antog
hennes kår en alkoholpolicy som innebar
att man inte fick vara full på kontoret.
– Trots att den knappast inskränkte

möjligheterna att dricka, var det många
som reagerade negativt och tyckte att det
var ett steg i fel riktning. Men jag tyckte
att det var viktigt att hålla en bra arbetsmiljö.
Under året som kårordförande var Micaela Kedhammar mån om att bygga relationer och vara en i ”gänget”, och det innebar
att hon drack så snart tillfälle gavs. Hon var
ofta ute och representerade och då blev
det alltid mycket alkohol. Hon upplevde
att de informella samtalen underlättades
av alkohol och att folk uppskattade att
hon deltog i fester och sammankomster.
Nu i efterhand kan hon se att hennes
egen alkoholkonsumtion legitimerade
att andra drack, och att anledningen inte

enbart var social utan också att hon faktiskt gillade att dricka.
– Jag ville inte framstå som en torrboll
som inte drack, bara för att jag var kårordförande, säger Micaela Kedhammar.
Hon jobbade 50–60 timmar i veckan
och gick helt upp i rollen som kårordförande, vilket gjorde att hon knappt hade
tid att träffa sin familj och sina gamla vänner. Den ende som såg och påtalade att
hon drack för mycket var hennes sambo.
Men på det örat ville hon inte lyssna. Hon
klarade ju att sköta sitt jobb – inte hade
hon problem?
– Jag hade tyvärr ”bra” förutsättningar
på så vis att jag kunde dricka hårt och
ändå vakna några timmar senare utan att
känna mig bakfull. Jag upplevde inte att
mitt drickande gick ut över jobbet.
Men fram på vårkanten 2014 började
utbrändhetssymptomen ge sig till känna.
Micaela Kedhammar fick minnesluckor
och mådde dåligt. Men i stället för att
lyssna på sin kropp körde hon på. Drack
för att hålla igång och för att komma ner
i varv. Hon fick svårt att sova, fick ångest
och hade ingen aptit. Först efter några öl
lindrades ångesten så att hon kunde äta.
– Jag hade många ohälsosamma beteenden, men bet ihop och kämpade på. Jag
tänkte att det bara var några månader kvar
innan min tjänst löpte ut. I maj fick jag en
panikångestattack och hela den sommaren
sov jag och söp om vartannat. Jag var helt
slutkörd, säger Micaela Kedhammar.
Under hösten 2014 trappades drickandet upp, och i november drabbades
Micaela Kedhammar av en alkoholpsykos

”Alla vet att alkohol är dåligt,
men trots det förmedlas här en
bild av alkohol som något
väldigt positivt.”
micaela kedhammar

och togs in till psykakuten. Där blåste
hon chockerande tre promille och ställdes mot väggen av läkarna: förstår du hur
mycket du faktiskt dricker? Hon slussades
vidare till beroendevården och i april 2015
fick hon diagnosen alkoholberoende. En
diagnos som hon har kluvna känslor inför,
eftersom den innebär att hon aldrig mer
kan dricka kontrollerat.
– Intellektuellt var jag förberedd, men
inte känslomässigt. Jag tyckte att det kändes jobbigt att det var så definitivt. Det
var en sorg. Men nu har jag lärt mig att
uppskatta nykterheten. När jag inte längre kan gömma mig bakom alkoholen, ser
jag möjligheter att utforska andra delar av
mig själv.
Micaela Kedhammar anser att alkohol
är ett stort problem i universitetsvärlden där alkoholnormen är väldigt stark.
Kårerna och föreningarna är utbildade om
faran med att dricka, men på universiteten är efterlevnaden dålig.
– De har noll koll på utskänkningen och
vem som dricker. Bilden av alkohol är väldigt oproblematisk. Alla vet att alkohol
är dåligt, men trots det förmedlas här en

bild av alkohol som något väldigt positivt,
säger hon.
Micaela Kedhammar menar att kårerna
måste jobba med problematiken från två håll.
Dels normkritiskt med projekt som Bryt. Dels
genom att avstigmatisera nykterheten.
– Alkoholhetsen måste bort och hälsoperspektivet lyftas fram. Alkohol och psykisk ohälsa går ofta hand i hand, och i universitetsvärlden är det mycket stress och
många som mår dåligt.
Efter att hon fick sin diagnos har Micaela Kedhammar valt att vara öppen med att
hon blev alkoholberoende. Ett inte helt
enkelt beslut, eftersom alkoholberoende
är förknippat med mycket skam. Men hon
menar att öppenheten har hjälpt henne
att hålla sig nykter. När andra vet, så är
det lättare för dem att respektera och förstå varför hon inte vill dricka alkohol.
– Jag har mest mötts av positiva reaktioner. Jag tänker att jag, genom att berätta min historia, kan hjälpa andra som är
i samma situation. Vi måste prata mera
om det här så att fler vågar stå emot alkoholnormen på universiteten. P

En granskning som Accent gjort
visar att alkoholens del av den totala
omsättningen på studenföreningarnas
serveringsställen i Uppsala har ökat
rejält och utgör i dag 68 procent. För
fem år sedan, 2009, var motsvarande
siffra 53 procent. I kronor räknat handlar det om en ökning på 45 procent
– från 53 till 77 miljoner kronor på fem
år. Granskningen publicerade i Accent
nr 1 2016, och finns att läsa på www.
accentmagasin.se. Alkoholförsäljningen är en viktig inkomstkälla för
studentföreningarna, men den enskilde

studenten riskerar både studieresultat
och hälsa.
I en undersökning som gjorts av
Bryt-kampanjen, Ungdomens nykterhetsförbund UNF, 2015, uppger 72
procent av Sveriges studenter att de
upplevt alkoholhets under sin studietid,
men endast 30 procent tycker att de
utsatt någon annan för hets. 51 procent
tycker att det är svårare att passa
in i studentlivet om man inte dricker
alkohol, och 32 procent säger att de
presterat sämre studieresultat för att
de druckit dagen innan.

Foto: iStocK

Accents granskning: Så mycket dricker studenterna
sTUDENTER

68%*

accent gRanskaR studentföReningaR

högt pris för
billig alkohol
53%*
*Alkoholens del av den totala omsättningen
på studenföreningarnas serveringsställen
2009 respektive 2014.
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Från 53 till 77 miljoner kronor. så mycket har
omsättningen av alkohol i studenternas restaurangverksamhet i Uppsala ökat på fem år. En viktig
inkomstkälla för nationerna, men den enskilde
studenten riskerar både studieresultatet och hälsan.
TExT: UlrIca aMBjörn ocH EVa EkErotH

Nr 1 /2016 accEnt 15

Ur Accent nr 1/2016.
nr 3/2016 accent 29

en dag på
droglabbet
Pulver, tabletter, kapslar, vätskor och växter – i alla
upptänkliga former kommer droger till Nationellt
forensiskt centrum i Linköping. Här testas
polisens beslag av misstänkt narkotika.
Text och foto Eva ekeroth

När polisen hittar något som de tror
är narkotika gör de en anmälan om misstänkt brott. Den åklagare eller polis som
utses till förundersökningsledare ger
Nationellt forensiskt centrum, NFC, i
uppdrag att ta reda på om det är narkotika
och vilken sorts narkotika det är. NFC testar också om någon person kan knytas till
beslaget eller om ett beslag kan kopplas
ihop med ett eller flera andra.
– När beslaget kommer till oss hamnar
det först i diariet där det läggs i mappar.
Mapparna sorteras sedan av oss till rätt
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arbetsflöde. Vi kollar att följesedeln stämmer med innehållet och sorterar in mapparna i lådor efter typ av ärende, säger
Margareta Skarp Runtegen som är forensisk laborant på NFC.
I materialrummet doftar det av växtdelar, inte friskt som hö utan mer som
förmultnande växter.
– Det är cannabis som luktar, säger
Margareta Skarp Runtegen.
Väggarna är täckta av hyllor fyllda med
hängmappar. Etiketterna ger information

om vad som ska placeras i lådan: cannabisharts, vätskor (GHB), tabletter, kapslar, blomställningar, pulver och så vidare.
Vad mappen innehåller styr vem som tar
sig an den.
– Vi har jobbat på att effektivisera vårt
arbete i tio år. Nu arbetar vi på ett flödesbaserat sätt, där alla bidrar med sin bit.
Vi specialiserar oss mer och mer för att
bli duktigare på det vi gör. Det har kortat
handläggningstiderna så att 80 procent
av ärendena går härifrån på tio dagar och
hälften går ut på fem dagar, säger Anna
Stenfeldt Hennings, chef för sektionen
för droganalys.
En viktig del i det nya arbetssättet är att
de enkla ärendena alltid prioriteras.
– Det var svårt till en början. De flesta
tänker att man ska ta de mest komplicerade
först, men när vi gjorde tvärtom och började med de enklaste fick vi undan många
ärenden snabbare och fick mer tid för de
svårare, säger Anna Stenfeldt Hennings.

Anna Stenfeldt
Hennings, chef för
droganalyssektionen
på NFC.

Margareta Skarp
Runtegen, forensisk
laborant på NFC.
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Margareta Skarp Runtegen tar sig an en
mapp som innehåller tre påsar vitt pulver,
en påse med kapslar och en påse med små
rosa tabletter i form av den populära tecknade figuren Hello Kitty.
– Hello Kitty-tabletterna är ecstasy och
det där är troligen amfetamin, säger hon
och pekar på en av påsarna där det vita
pulvret klumpat ihop sig.
Margareta Skarp Runtegen har arbetat på NFC i 15 år. Hon ser amfetamin så
gott som varje dag och kan nästan alltid
avgöra med blotta ögat om ett vitt pulver
är amfetamin eller något annat.
– Om jag skulle få svar att det här inte är

När resultatet är klart skriver hon in
det i NCF:s ärendesystem där hon också
beskriver materialet – i det här fallet som
ett ”vitt pulver”. I svaret som skickas till
uppdragsgivaren anges om preparatet är
narkotika eller hälsofarlig vara, och om
förstörandelagen kan tillämpas.
– Om det till exempel är en hälsofarlig
vara kan vi skriva att det här är en substans
som påminner om ett narkotiskt preparat
och att förstörandelagen kan användas,
säger hon.
Förstörandelagen ger polis och tull rätt
att förstöra beslagtagna material som liknar narkotika om det kan antas att de är
avsedda att användas i berusningssyfte,

”Spice ser vi knappt alls längre,
men illegala läkemedel ökar
och utgör omkring 20 procent
av det vi får in.”
anna stenfeldt hennings

amfetamin skulle jag tro att analysen var fel
och göra om den. Pulvret i de andra påsarna
kan vara glukos som skulle användas för att
blanda ut amfetaminet, säger hon.
Hon häller ut det misstänkta amfetaminet på en våg för att kontrollera att mängden stämmer med vikten som angivits på
beslaget.
Innehållet visar sig väga drygt 75,1
gram. Vikten överförs direkt från vågen
till datorn.
– På så sätt undviker vi inmatningsfel,
förklarar Margareta Skarp Runtegen.
Hon tar en liten mängd pulver ur påsen
och häller ner i ett litet provrör som hon
märker med en streckkod. Provet lämnas
till upparbetningslaboratoriet där laboranten Suzan Hannouche tar emot det
och placerar röret i en robot.
Alla prover upparbetas i vatten,
ammoniak och ett lösningsmedel. Därefter flyttas de till en gaskromatograf. Där
går alla preparat först igenom en snabbscreening.
– På åtta minuter screenar vi för över
1 000 preparat. Det är inte bara narkotika
utan även till exempel koffein, säger Margareta Skarp Runtegen.
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och om de kan vara aktuella för klassning
framöver.
Om inte den första screeningen ger
något resultat görs en ny kompletterande
analys.
En del ärenden skickas sedan vidare till
andra sektioner inom NFC för till exempel fingeravtrycks- eller DNA-undersökning.
– Ofta kommer ärendena först hit. Är
det inte narkotika så kanske inte något
brott har begåtts och då är det bra om
vi inte har gjort andra analyser i onödan.
Men förvånansvärt ofta är det narkotika
i de misstänkta beslagen. Poliserna är
duktiga, konstaterar Anna Stenfeldt Hennings.
Cannabis är den vanligaste drogen, 45
procent av beslagen som NFC får in är
cannabis. Den förekommer både i form
av marijuana, som är torkade delar av växten, och hasch som är växtkåda torkad till
kakor. Marijuana är den form som förekommer oftast.
– Det har skett en stor förändring sedan
jag började här för 18 år sedan. Då var det
hela växten som kom in, nu är det ofta
bara blomställningarna. Växtförädling

och odlingsmetoder har gjort att odlarna
har råd att bara sälja de bästa delarna,
säger Anna Stenfeldt Hennings.
Marknaden förändras hela tiden.
– Spice ser vi knappt alls längre, men
illegala läkemedel ökar och utgör omkring
20 procent av det vi får in. Amfetamin
är en klassisk drog som minskar och nu
är nere i cirka 14 procent. 3–4 procent
är kokain och ännu lite mindre andel är
heroin, säger Anna Stenfeldt Hennings.
Den absoluta majoriteten av de illegala läkemedlen är bensodiazepiner, den
grupp sömn- och lugnande medel som
Valium, Stesolid och Rohypnol tillhör. Det
kan handla om läckage från fabriker eller
patienter som säljer sin medicin, men
vanligast är olagliga kopior.
– En del är så skickligt gjorda att de är
svåra att skilja från äkta vara, säger Margareta Skarp Runtegen.
En annan drog som blivit allt mer sällsynt är färsk kat.
– Det är ingen vanlig drog, men när den
förekommer är den numera torkad, säger
Anna Stenfeldt Hennings.
Efterfrågan på NFC:s tjänster varierar
beroende på polisens prioriteringar.
– I höstas var det en nedgång när migrationen kom i fokus, men sysslolösa har
vi aldrig varit, säger Anna Stenfeldt Hennings. P

Fakta. NFC
Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, hette
tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium.
NFC har sju sektioner varav fyra i Linköping, en i Stockholm, en i Göteborg och en
i Malmö.
Förutom droger analyseras vapen, dna,
fingeravtryck, verktygsspår, handstilar och
mycket annat. Urin och blod analyseras
däremot på Rättsmedicinalverket. På
NFC:s droganalyssektion, som finns
i Linköping, arbetar cirka 70 personer.
Främsta uppdragsgivaren är polisen,
men NFC gör även analyser åt Tullverket.
NFC samarbetar med Norge, Finland och
Danmark.
222 400 droganalyser gjordes på NFC
2015.

Så hanteras ett beslag

1

3

5

Beslagen placeras i mappar och sorteras till rätt arbetsflöde.

Amfetaminet vägs och vikten förs automatiskt över till datorn.

Proverna löses i vatten, ammoniak och lösningsmedel.

2

4

6

Pulverbeslag där det nedre sannolikt är amfetamin, medan de
övre kan vara glukos tänkt att blanda ut amfataminet med.

Ett prov av amfetaminet placeras i ett rör.

 oboranten Suzan Hannouche kör provet i en robot som
L
kan identifiera 1 000 preparat.
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Jesper Strömblad:

Fansen skriver
och tackar mig
Han skapade Sveriges största hårdrockband.
Världsturnéer och fester avlöste varandra –
tills kroppen inte klarade mer.
Text Torbjörn Hallgren Foto Maria Steen

I dag är Jesper Strömblad nykter alkoholist i en musikgenre där alkohol har blivit en del av livsstilen.
Vi sitter på skivbutiken Bengans café
i Göteborg och Jesper Strömblad berättar om de mörkaste dagarna i sitt liv.
Han dricker en kaffe och mineralvatten.
Nuförtiden brukar han kalla den kombinationen för en Jeppe-special. Just i dag
har han varit nykter i sex månader. Det är
den hittills längsta perioden av nykterhet
i hans vuxna liv, och livet ser ljusare ut.
Karriären har gett honom många
roliga minnen. Men en del fruktansvärt
jobbiga också. Och de jobbiga minnena
blev med tiden fler. Som den där gången
i Japan 2006: Jesper Strömblad sitter i en
tyst pianobar på ett fint hotell. Han har

beställt in en öl i ett tunt glas. Mittemot
honom sitter några främmande män,
och han känner sig uttittad. När han ska
dricka kan han inte få glaset till munnen.
Han skakar för mycket.
– Jag kände mig som Ingemar i filmen
Mitt liv som hund, i den där scenen när
han ska dricka mjölk. Det var då jag fattade att jag hade problem. Att kroppen
kände en form av abstinens, säger han
i dag, tio år senare.
Han lade pengarna på bordet, åkte upp
till sitt rum, beställde tre öl genom roomservice, och hällde i sig dem.
Jesper Strömblad är en av Sveriges mer
kända hårdrock-gitarrister. Han började
tidigt med musik, i tioårsåldern bytte han
från fiol till gitarr, började spela hårdrock

och gick sedan vidare till en genren death
metal, dödsmetall på svenska. Han skrev
låtar som var hårda men ändå melodiska till
karaktären, och under det tidiga nittiotalet
bildade han gruppen In Flames, som albumdebuterade 1994 med albumet Lunar Strain.
2006 fick In Flames regeringens Exportpris. Bandet var vid det laget, och är fortfarande, ett av Sveriges absolut största
hårdrocksband. Mycket tack vare de låtar
som bland annat Jesper Strömblad skrev
till de fem första albumen.
Musiken gav Jesper Strömblad och In
Flames en internationell karriär. I dag
kan man läsa om bandet på 40 olika språk
på Wikipedia. Bandets pricksäkra låtar
och framför allt hårda jobb ledde dem till
nr 3/2016 accent 35

”Det var jättekul i början. Men det
tog slut. Alkohol är ett sånt gift,
och jag insåg att festen var slut
för min del.”
jesper strömblad

toppen – Jesper Strömblad beskriver det
som att han turnerade nästan konstant
från år 2000 fram till den där dagen i en
japansk pianobar. Tiden i bandet och turnéerna beskriver han som en lång räcka
år av fester.
– Det var jättekul i början. Men det tog
slut. Alkohol är ett sånt gift, och jag insåg
att festen var slut för min del. Jag kan inte
dricka. Jag klarar inte av nästa dag utan
att ta en återställare.
Under perioder i sitt liv har Jesper Ström
blad haft svårt med aptiten. Han åt dåligt
eftersom han alltid var bakfull. Dessutom
led han av generaliserat ångestsyndrom,
kronisk ångest, men utan att ha fått någon
diagnos.
– Nu får jag medicin mot ångesten, men
på den tiden fick jag inte det. Så jag tog till
alkohol, och det fungerade ju då.
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Alkohol fanns i Jesper Strömblads liv
redan innan In Flames slog igenom. Han
berättar att han i stort sett levde på folköl
och pistagenötter när han var tonåring. På
den tidens sågs det inte som något underligt. Folköl var vanligt bland unga musiker
inom hårdrockgenren.
– Då och under flera år framåt var det
heller aldrig några problem för mig. När
vi sa att ”i kväll måste vi göra det här och
då måste du vara nykter.” Visst. Det var
inga problem. Det blev problem först när
jag fick fysiska besvär och min kropp inte
pallade.
Efter Japan-turnén tog Jesper Strömblad en paus och skrev in sig på ett behandlingshem. Bandet tog in en ersättare för
nästa turné, men 2008 hoppade Jesper på
igen, i samband med att bandet gav ut nytt

album. Det som följde var spelningar på
uppåt festivaler, en lång USA-turné och en
lika lång Europaturné.
– Då trodde jag att jag kunde få kontroll, jag visste hela tiden att jag var alkis,
men jag trodde inte det var ett så gravt
problem att jag inte kunde resa på turné
igen.
Samtidigt var privatlivet trassligt. Under
turnén i USA separerade han, sålde och
köpte lägenhet i Göteborg på distans, och
kom sedan hem för två veckors paus till en
tom etta.
– Jag kunde ju inte sitta där. Jag gick ut
och krökade med polarna. Men en vecka
innan vi skulle åka till Sydamerika så försökte jag skärpa till mig lite.
Anledningen var att kroppen återigen
protesterade. När han skulle betala folköl
i affären skakade han så mycket att han

låtsades frysa för att inte expediten skulle
märka det. Där och då bestämde han sig
för att sluta, och att göra det cold turkey,
det vill säga sluta tvärt, utan någon nedtrappning.
– Jag hade inte läst på någonting om
alkohol och dess konsekvenser. Jag låg
i tre dagar och mådde ganska piss. Sedan
fick jag ett delirium, vilket jag i dag vet är
den värsta formen av abstinensbesvär.
Han kunde inte kontrollera sina muskler, var disorienterad, och visste inte var
han befann sig. När han försökte skriva
”hjälp” på sin dator till sina vänner, skakade han så mycket att det tog flera minuter. Till slut lyckades han ringa bandassistenten, som kom och hämtade honom
och körde till akuten. Där blev han hänvisad till psykakuten, som i sin tur skickade
honom på avgiftning.

Fakta. Jesper Strömblad
Ålder: 43 år.
Familj: En chihuahua, Rufus.
Bor: Majorna.
Gör: Skriver musik för egen del och på
uppdrag åt andra.

– Det gick några dagar och jag fick tillbaka aptiten. Då började kampen. ”Nu ska
jag bli nykter. Nu jävlar! Det här vill jag
inte göra om.”
Nästan direkt efter att han kom ut från
avgiftningen tatuerade han in sinnesrobönen på bröstet. Han gjorde det för att
stärka sig själv, för att påminna sig själv
om att vara nykter när han gick upp på

morgonen och tittade sig själv i spegeln.
– Men tyvärr är det ju så att man glömmer väldigt snabbt. Det har varit en kamp
ända sedan dess.
Ungefär vid det här laget gick In Flames ut med att Jesper hade alkoholproblem. Sedan dess har hans sjukdom varit
i offentlighetens ljus. På Facebook och
Instagram taggar han till exempel många
av sina inlägg med #sober.
– En del fans skriver och tackar mig för
att jag inte hymlar eller tystar ned det. De
skriver att de också är alkoholister, och
att de också bestämt sig för att lägga av.
Ibland kommer det ytterligare ett mejl:
”Nu har jag varit nykter i tre månader.”
– Hur glad blir man inte då? Om inte jag
trätt fram så kanske han skulle ha fortsatt
dricka. Vem vet vad som kan hända? Det
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är rätt många som hör av sig, och det är en
väldig belöning för mig.
Inom hårdrocken är alkohol en del av
kulturen. Ozzy Osbournes alkohol- och
drogindränkta år är näst intill idealiserade bland fansen. Alice Coopers tid som
partylejon likaså. Ytterligare ett exempel
är Metallica, som kallade sig Alcoholica
på åttiotalet. Exemplen är många. Alkohol
är en del av hårdrockens image, och det
har inte funnits samma inriktning mot att
stå upp för nykterhet som inom punk och
hardcore, med den sunda straight edgelivsstilen.
Jesper Strömblad, har hängt backstage hela sitt vuxna liv och menar att många
i branschen är beroende av alkohol eller
droger.
– Alkohol och droger ses som legalt.
Det är inget konstigt. Och jag är orolig
för somliga som är i riskzonen. Jag vet ju
att festen alltid tar slut. Ingen är superman.
Han gör liknelse med en expedit i en
livsmedelsaffär. Om hen skulle dricka öl
i kassan skulle kunderna reagera. Men om
en musiker tar en öl medan fansen köar
för autografer vid en signering reagerar
ingen. Så var det till exempel under den
viktiga marknadsförings-festivalen Ozzfest i USA.
– Vi blev väckta exakt samma tid varje
dag, det var som i filmen Groundhog day.
Vår assistent körde oss till autografsignering i en golfbil fullastad med öl. Det var
bara att öppna och dricka. Men det där
är så fel. Att vara musiker är ett jobb som
alla andra.
År 2010 hoppade Jesper Strömblad av
In Flames. Han var trött på bandet, även
om han senare drabbades av en identitetskris: Vem är jag, om jag inte är gitarristen i In Flames?
– Musiken är allt för mig. När jag är
i studion, då tänker jag inte på att jag har
ångest. Men jag vet att jag inte kan åka på
turné just nu. Jag mår för dåligt och har
för mycket ångest.
När In Flames mer och mer gick från
kompisgäng till business tappade han
gnistan. Nu har musik blivit roligt igen.
Han jobbar 9 till 17 i en studio ihop med
annan musiker, och har hunnit skriva flera
nya låtar. Och han hyllar nykterheten.
– Du upptäcker att du har något eget
i dig. För det första så spelar man så otroligt mycket bättre utan alkohol. Allting
blir så mycket bättre. Bara en sådan trivial
sak som hotellfrukostar. Förr svepte jag
lite äppeljuice och gick sedan och satte
mig i baren. Nu har det förvandlats till en
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”Musiken är allt
för mig. När jag
är i studion, då
tänker jag inte
på att jag har
ångest.”
jesper strömblad

fantastisk upplevelse. Man vaknar och är
nykter. Grejerna är på plats.
Jesper Strömblad säger att han
är oberörd av att andra dricker runt om
honom. Han har accepterat att han inte kan
dricka igen eftersom han vet att han blir
sjuk av det. Men han vill inte bli bortstött
från branschen och från sina kompisar.
– Det är det jag hatar. Och det är det jag
försöker berätta för folk. I början när jag
var nykter så kände jag att ingen hörde av
sig. Jag blev inte bjuden på något, inte ens
när min kompis hade gårdsfest. Jag vet att
det är av ren välvilja, men jag måste få en
chans att säga nej själv, säger han.
– Det finns sprit överallt, och det rör
mig inte i ryggen. Det är det jag vill att
folk ska förstå. P

de granskar
ruset i rocken
Rockmusiken speglar och sprider dryckeskulturen, men bidrar också
till att skapa den. Det säger Per Anders Wiktorsson, en av forskarna
bakom studien Fyllan värmer bäst.
Text Ulrica Ambjörn Foto Björn Dalin/Stockholms universitet

– Det vore fantastiskt om vår forskning kan bidra till att medvetandegöra
hur ungdomar skolas in i manliga respektive kvinnliga roller genom rocktexterna.
Rockmusiken når ut till så många och
spelar roll för vuxenblivandet, inte minst
genom att konfrontera unga människor
i frågan om att dricka alkohol eller inte,
säger han.
Per Anders Wiktorson har tillsammans
med kollegan Magnus Öhrn, båda litteraturvetare, lärare och forskare vid Stockholms universitet, lyssnat sig igenom
3 000 svenska rocklåtar från 1970- och
80-talet, och även granskat skivomslagen.
– Hela tio procent av texterna, 300, är
på något sätt relaterade till alkohol, säger
Per Anders Wiktorsson.
Att de inriktar sig på just 70- och
80-talet har flera orsaker.
– Det beror dels på att det var i början av
70-talet som svenska rockartister började
sjunga på svenska, och svenska problem
och fenomen i samhället aktualiserades
på ett annat sätt än tidigare. Dels på att vi
själva växte upp då, och är präglade av all
musik vi själva lyssnade på, säger han.
Det var också en period då mycket hände inom alkoholpolitiken: mellanölet fick
inte längre säljas i livsmedelsbutiker, Systembolaget införde lördagsstängning, och
kampanjen Spola kröken lanserades.
– Staten gick aktivt in för att försöka
styra det svenska folkets alkoholvanor –
och allt det där speglas i rocktexterna.
Per Anders Wiktorsson och Magnus
Öhrn påbörjade studien 2014 när de tilldelades Spritmuséets stipendium och de
har nu hunnit drygt halvvägs.
– En del av materialet är väldigt alkoholromantiserande, framför allt när det
gäller mäns drickande. Det hör till bilden
av rockhjälten att ha en flaska i handen.

Magnus Öhrn och Per Anders Wiktorsson har gjort en
djupdykning i 1970- och 80-talens svenska rocktexter.
Resultatet ska bli en populärvetenskaplig bok.

”Det hör till bilden av rockhjälten
att ha en flaska i handen.”
per anders wiktorsson

Och det är mest män som skriver om
alkohol, och då om brännvin, ”en stor
stark” och groggar. Krogen är deras arena.
Men även negativa sidor lyfts fram, säger
Per Anders Wiktorsson. Och när kvinnor
skriver om alkohol är det i allmänhet mer
problematiserande, det handlar om vin
och drickandet sker i hemmet.
Studien har fått sitt namn efter en av
70-talets stora hitlåtar – den samhällskritiska göteborgsgruppen Nationalteaterns
låt Livet är en fest, med refrängen ”Livet är
en fest, håll med om det folk och fä, och när
livet är pest, fyllan värmer bäst”.
– Texten är i sig problematiserande och
visar på alkoholdrickandets mörka sidor,
men låten har ändå på något sätt kidnappats av alkoholromantiken, säger Per
Anders Wiktorsson.

I många av texterna finns också ett tydligt klassperspektiv.
– I 70-talets proggtexter handlar det
ofta om socialt utslagna människor, men
i början av 80-talet, i takt med att synthband som bland annat Lustans lakejer
tar plats, glider det över till att handla
om mer välbeställda människor och om
champagnedrickande.
Per Anders Wiktorsson beskriver rock
texterna som en slags snapshots, snabba
ögonblicksbilder av samhällsutvecklingen:
– Rockmusiken speglar samhället, men
bidrar också till att sprida olika uppfattningar om bland annat alkohol, och även
till att skapa dryckeskulturen, säger han. P
Fotnot: Studiens fullständiga namn är
”Fyllan värmer bäst – Alkohol och berusning
i svenska rocktexter från 70- och 80-talet.”
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Språkcafé
med körsång
lyfter Orsa
Sedan förra året arrangerar NBV tillsammans
med IOGT-NTO i Orsa ett språkcafé för
nyanlända. Här knyts kontakter och
vänskapsband genom opretentiösa
fikastunder och körsång.
Text och foto Maria Zaitzewsky Rundgren

Körsången hörs redan innan man
Köket blir den första anhalten
kommer in i IOGT-NTO-lokalen den här
för häng och gemenskap. Jessica
Volontärerna Jessica Hedman
måndagskvällen. Ett tjugotal personer,
Hedman munhuggs kärleksfullt
och Margareta Jansson.
svenskar och flyktingar, varav de flesta
med Ayham Abo Abed och tjatar
flyktingarna är inhysta på Orsa Stadshopå honom att lära sig frasen ”bra
tell, har samlats i stora salen kring den
killar diskar”.
lokala körledaren Anna Bernhorn. De tar
– Det präntar vi in i alla killar som komi Orsa. Då kom runt åttio personer varje
i från tårna när de stämmer upp i en mäkmer hit. Efter språkcaféet ska det städas
måndagskväll till vårt språkcafé, som
tig Broder Jacob – en sång som, enligt
undan. Då hjälps alla åt, säger Jessica Hedsnabbt blev det mest populära på orten.
Anna Bernhorn, finns på en rad
man och blinkar lite åt Ayham
Det var kalabalik och högljutt, men välolika språk och därför är lättiAbo Abed.
digt kul och positivt, säger hon.
dentifierad för de flesta.
– Musik och sång förenar
I köket finns också initiativJust nu är antalet flyktingar färre, vilket
människor och är något som
tagarna till språkcaféet och
gör språkcaféet lite mer lätthanterligt.
alla kan delta i. Jag ser hur de
integrationsprojektet, AndreMen att stämningen fortfarande är god
lever upp och blir gladare. Sångas Marklund, Malena Gillgren
råder det inget tvivel om.
texter är ett annorlunda sätt att
och Ulrica Olsson. Andreas
– I början tänkte jag att jag kanske inte
komma in i det svenska språket
Marklund jobbar till vardags
skulle orka komma hit varje vecka. Men
och jag försöker introducera Madeleine Grano.
med ensamkommande flykdet ger så otroligt mycket och nu vill jag
dem till enkla, kända svenska
tingbarn och Malena Gillgren
inte vara utan det här, det är en riktig vitasånger, säger hon.
inom psykiatrin. Alla tre kände att de
mininjektion. Helt magiskt, säger Ulrica
Efter någon timme när sången har klingville göra mer för flyktingarna i Orsa och
Olsson med ett lyckligt leende.
at av, droppar fler människor in och snart
tog kontakt med Madeleine Grano på
Hon får nickande medhåll av Andreas
fylls både köket och stora salen av en broNBV i Mora.
Marklund.
kig skara. Här finns en handfull svenska
– Jag golvades av deras engagemang
– Att vara här är att utmana sina fördoledare och många volontärer från orten
och kände direkt att vi ville vara med och
mar och jag lär mig något varje gång. Jag
samt flyktingar från framför allt Syrien och
stötta. I höstas drog vi igång verksamhar fått en ökad förståelse för hur frustreAfghanistan.
heten i IOGT-NTO:s lokal Röda Kvarn
rande det kan vara att sitta på en förlägg40 accent nr 3/2016

Anna Bernhorn
leder kören.

Mohammed Hussein, Ali Husseini och en
kompis till dem pluggar gärna svenska.

Rachel Kahundira får hjälp
av Andreas Marklund.

”Här kan de träffas och umgås i ett
annat, mer avslappnat, sammanhang än på flyktingförläggningen.”
malena gillberg

ning och bara vänta på besked, säger han.
– Vi gör detta tillsammans och utbyter
tankar, erfarenheter, kunskap och skratt.
Vi nätverkar och knyter vänskapsband,
säger han och berättar att flyktingarna
sinsemellan också nätverkar.
Hit kan man komma och bara vara,
framhåller Malena Gillberg.
– Många är väldigt ambitiösa och hungriga på kontakter med svenskar, säger
Malena Gillberg och understryker att
receptet på ett framgångsrikt språkcafé är

öppenheten och flexibiliteten.
– Här handlar det inte om vi och dom,
att vi ska lära ”dom” svenska och svenska seder. Här handlar det om mänskliga
möten som i gynnsamma fall leder till
kunskapsutbyte och nya vänner.
De asylsökande som den här kvällen
har fastnat i köket är alla väldigt positiva
till språkcaféet. Företagsledaren Ammar
Barazi från Syrien uppskattar att få komma ut och träna svenska under trevliga

Sångglädje.

former. Och Ayham Abo missar aldrig en
måndag.
– De som är här känns som min familj.
Jag känner mig hemma, säger han glatt
och får en spontan kram av Jessica Hedman.
Ute i stora salen är ljudnivån hög. Flera
tragglar glosor med hjälp av ett studiematerial. Fokus ligger mest på ord och praktiska fraser som underlättar i vardagen.
Som hur man frågar efter vägen, betalar
på bussen eller vad man kan säga när man
handlar i en butik.
Orsa-bon Janne Karlsson är en äldre
herre som har valt att lägga en del av sin
fritid på språkcaféet. Han sitter tillsammans med några afghanska män och hjälper dem att uttala ord på svenska.
– Jag tycker att det är kul och spännande. Jag lär dem och de lär mig också några
ord på deras språk. Men skriva med deras
krumelurer, det klarar jag inte! P
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Kultur.
hallå där!

Jessica Nettelbladt

Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Aktuell med dokumentären
Monalisa story.

Vad handlar filmen om?
– Om Monalisa, som har ett
drogberoende. Men det är inte bara
knark och elände i hennes liv, utan
också relationer och kärlek, inte
minst mellan henne och hennes
barn. Moderskärleken är stark, men
hon förmår inte ta hand om barnen.
Hon tampas med svåra livsval. Vad
är egentligen barnens bästa? Det
finns inga enkla svar, och i filmen
försöker jag visa tillvarons komplexitet.
Varför har du gjort den?
– Fördomarna kring människor
som har drogproblem är många.
Genom filmen vill jag ge dem en
röst. Deras liv är viktiga att skildra
för att få en ökad förståelse för
deras villkor. Hur kan vi förbättra
livsvillkoren för människor med
missbruk och deras anhöriga? Jag
tror ingen vill bli tung missbrukare,
men det går inte alltid att sluta med
droger av ren viljekraft. För mig
är missbruk en sjukdom och den
drabbar många. Inte bara den som
missbrukar utan också de anhöriga.
Hur förlöpte arbetet med dokumentären?
– Jag och Monalisa fick bra kemi
direkt och hon vågade bjuda på
sig själv. Vissa svåra sekvenser
i filmen bad hon själv om att jag
skulle skildra närgånget, eftersom
hon tycker att man måste våga visa
verkligheten precis så som den är:
hudlös, ärlig och stundtals rå. Jag
fick kontakt med henne via sprutbytet i Malmö för snart tio år sedan.
Sedan har jag under åtta år följt
henne i olika perioder.
Maria Zaitzewsky Rundgren
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Bok

Tänkvärt
drama om
liv och död

Domaren
Ian McEwan
Översättning Niclas Hval
Brombergs

roman Fiona arbetar som

domare. Hon är gift, barnlös,
i övre medelåldern och lever ett
stillsamt, lite tråkigt liv med sin
make Jack. En dag upptäcker
hon att maken har varit otrogen,
och tillvaron rämnar. Samtidigt
får hon ett nytt, akut fall att ta
ställning till. En leukemisjuk tonåring vars föräldrar är Jehovas
vittnen vägrar blodtransfusion,
vilket troligen kommer att ända
pojkens liv. Fiona ställs inför det

svåra beslutet om hon har rätt
att bestämma om han ska leva
eller dö. Ett moraliskt dilemma
som kompliceras av att ett särskilt band utvecklas mellan Fiona
och pojken. McEwan för läsaren

med lätt penna genom ett drama
som handlar om liv och död,
rätt och fel. Utan pekpinnar och
till synes motståndslöst. Det är
tungt och lätt på samma gång.
Maria Zaitzewsky Rundgren

Bok

Sjukt otäckt om mörk hemlighet
Sjuka själar
Kristina Olsson
Piratförlaget
roman Lukas återkomst till

uppväxtorten efter tio år river
upp känslor hos många. Lukas
var den ende av tre försvunna
ungdomar som återvände. Fanny
och Lydia gjorde det inte. Fannys föräldrar slits mellan hopp
och förtvivlan, men Lukas minns
ingenting från försvinnandet. Han
kan dock inte låta bli att börja
rota i vad som egentligen hände
och söka efter svar. Det enda han
vet är att innan försvinnandena
sattes träd i brand. Samtidigt
flyttar det unga paret David och
Anna in i en gammal prästgård.

Snart börjar skrämmande saker
att hända Anna, och hon anar att
huset är hemsökt. Men frågan är

om det bara är hennes egna fantasier, eller om det hon upplever
är verkligt. Av en slump får hon
höra en historia om försvunna
kvinnor femtio år tidigare – och
att de murats in levande i prästgårdens källare. Men prästgården har ju ingen källare… Sakta
dras snaran åt och de vi tror är
offer är kanske i själva verket är
förövare. Ingenting är vad det
ser ut att vara och man vill bara
läsa vidare med andan i halsen.
Sjuka själar är inget för den lättskrämda. Det är stundtals riktigt
otäckt och Olsson lyckas bygga
upp en mörk och tät stämning
som stannar kvar långt efter att
lampan släckts.
Maria Zaitzewsky Rundgren

tipsa!

Maria Zaitzewsky Rundgren: 08-672 60 56
eller maria.zaitzewsky@iogt.se

missa inte!

film

Malonys mamma kan inte
hantera sin son.

Hoppfullt om pojke på glid
Malony
Fransk film med Catherine
Deneuve och Rod Paradot
film Som sexåring skiljs Malony

från sin missbrukande mamma.
Domaren Florence, fint gestaltad
av Catherine Deneuve, bedömer
att hon inte kan ta hand om sin
son, och pojken placeras på institution. Några år senare har han
förvandlats till en arg tonåring
med dålig impulskontroll och en
begynnande brottskarriär. Han

hatar allt och alla, men blottar
mellan utbrotten en sårbarhet
och önskan om att bli älskad. Han
hamnar på ett behandlingshem
och får en kontaktperson, Yann,
som han med tiden får förtroende
för. Tanken är att Malony ska kunna återgå till skolan. Men både han
själv och samhället sätter käppar
i hjulet. Han verkar dömd till ett liv
av misslyckanden. Malonys ryggsäck är tung och han förstör för
sig själv så pass att han döms till
fängelse. Men det finns ljus i mörk-

ret. Vuxna som ser honom och
bryr sig – på riktigt. Florence finns
vid hans sida genom med- och
motgångar och hennes medkänsla
och engagemang inger hopp. En
ung kvinna blir hans första kärlek.
Malony är en oerhört gripande
och stark film om utanförskap
och barn som far illa. Pojken som
spelar Malony är enastående. Man
blir berörd, rörd och hoppfull på
en och samma gång. Svensk bio
premiär den 22 april.
Maria Zaitzewsky Rundgren

1

dvd Norska Filmen Bølgen
(Vågen). Den erfarne geologen Kristian Eikjord befinner
sig plötsligt mitt i sitt livs värsta
mardröm, när en våldsam tsunami på över 80 meter är på väg in
i den norska fjorden. Nagelbitarspänning i världsklass.

2

film Room är en annor-

lunda, välspelad och spännande historia om en inlåst
kvinna och hennes son. Om det
starka bandet mellan mor och
barn och om att upptäcka världen
där utanför. Med bland andra Brie
Larson och Joan Allen.

bok

Spänning på hög nivå
Små svarta lögner
Sharon Bolton
Modernista
roman Ett ögonblicks oupp-

märksamhet och två små pojkar
dödsstörtar ner i havet. Pojkarna
är Rachels bästa vän Catrins
och olyckan blir dödsstöten för
vänskapen. Catrin förgås nästan
av sorg, medan Rachel föder
ytterligare ett barn och blir
trebarnsmamma. Såren läker
aldrig och saken blir inte bättre
av att de bor i ett litet samhälle
på Falklandsöarna där alla kän-

ner alla. Ön har dessutom drabbats av flera försvinnanden. Nu
har ytterligare en liten pojke
försvunnit – Rachels yngste son
– och misstankarna går i olika
riktningar. Kan det vara Catrin,
som i en förvriden hämnd har
mördat sonen till den kvinna som
dödade hennes barn? Eller kan
det vara så att barnet lever? Det
är så klart spännande, och även
om boken börjar lite spretigt så
tar den sig. I växelvisa kapitel
får vi följa Catrin och Rachel och
det är först på sista sidorna som
sanningen avslöjas. Läsvärt och

3

bok Medan han lever

välskrivet och intressant med
en helt ny miljö för en deckare,
Falklandsöarna i södra Atlanten.
Maria Zaitzewsky Rundgren

(Forum) av den före detta
Vit Jul-ambassadören
och retorikern Elaine Eksvärd.
Självutlämnande och modigt om
de sexuella övergrepp
som hon utsattes för
som liten. Nu vill
hon ge de utsatta
barnen en röst
och visa att man
kan komma
ut på andra
sidan.
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Månadens medlem. Kartlägger sitt samiska ursprung
Känner du någon
som borde bli
månadens medle
m?
TIPSA oss på
accent@iogt.se ell
er
Accent, Box 1282
5,
112 97 Stockholm

Johannes
Marainen
”Släktforskningen
betyder väldigt
mycket för mig.”
44 accent NR 3/2016

Foto: Julia Sjöberg

Ålder: 76 år.
Bor: Skepplanda
utanför Göteborg.
Familj: Fru och två barn.
Medlem: Sedan urminnes
tider. Medlem i föreningen
Starke i Ale.

Hur länge har du varit medlem?
– Jag har alltid varit nykterist och har aldrig smakat
ens öl. Min far blev laestadian och levde helnyktert
under en stor del av sitt vuxna liv. Jag har inte alltid
varit aktiv som medlem, men när jag jobbade som
lärare så blev jag tillfrågad om att bli ordförande
i SLN, Sveriges lärares nykterhetsförbund, som var
sammankopplat med IOGT-NTO. Och för sju–åtta
år sedan var jag IOGT-NTO:s ordförande i Älvsborgs
distrikt. Jag har också varit föreningsordförande
i min lokalförening. Det är roligt och givande att vara
medlem i IOGT-NTO. Jag har haft förmånen att träffa
många människor med annan bakgrund och det har
berikat mitt liv på många sätt.
Du är en av få samiska medlemmar. Hur ser alkoholkulturen ut bland samer?
– Det är ganska vanligt med alkoholproblem bland
samer. Det är inte så lätt att vara same i Tornedalen
och för vissa kan alkoholen bli ett sätt att fly problemen och utanförskapet. Men det var nog värre förr.
På 1800-talet var alkoholismen bland samer väldigt
utbredd. Sedan kom Laestadius*, och han blev viktig
för många samer.
Vad betyder samekulturen för dig?
– Jag är samepolitiskt aktiv och reser runt mycket i
landet på olika uppdrag. Jag har även varit lärare
i samiska vid Luleå universitet. Behovet av samiska
lärare är skriande. Anledningen till att jag bor i Göteborg är att jag började studera här och sedan blev jag
kvar, eftersom jag fick jobb som lärare. Under senare
år har jag ägnat mig mycket åt samisk släktforskning. Jag har bland annat forskat om vad gränserna
har betytt för samer och kartlagt alla mina samiska
rötter i bland annat Karesuando och Jukkasjärvi. Jag
har skrivit tre släktböcker. Släktforskningen betyder
väldigt mycket för mig.
*Laestadius var en svensk präst i Norrbotten som levde
under 1800-talet och blev ledare för den inomkyrkliga
väckelse som efter honom kallas för læstadianismen.
Maria Zaitzewsky Rundgren

I rörelse.

var med! Skicka en kort text (max 100 ord) och en bild till

Två års grävande gav
stoff till jubileumsbok
Vid Föreningen 312 Liljans årsmöte den 9 mars släpptes boken Jubileumsskrift 1883-2015 Logen 312 Liljan. Boksläppet har föregåtts av mer än
två års forskande kring föreningshusens historia. De som deltagit i studiecirkeln har varit
Britt Marie Persson, Sören Persson, Eva Sundin och Eva Lindén.
– Vi beslöt att starta en studiecirkel som form för att ta oss an arbetet. Vi fick stöd
och en introduktion av Föreningsarkivets chef och satte sedan igång. Vi har vänt oss till
ordenshus, Folkets hus, kapell och bygdegårdar för att få mer information, säger Eva
Sundin, IOGT-NTO i Östersund.

Invigningen av Månadens konstnär i april genomfördes med Kristina Möller från
Södertälje konsthall, som öppningstalade. Bra tillströmning av publik som beundrade
Eva Furbergs vackra tavlor. Utställningen har öppet
fram till 5 maj, sedan tar en ny konstnär vid den 7
maj. På bilden står konstnären bredvid sin härliga
ranunkeltavla.
Idén med att låta konstnärer ställa ut i Café Lyktans lokaler kläcktes av föreningens ordförande
Bo Högstedt, som tyckte att det vackra huset
behövde livas upp.

6782

asylsökande
från 67 kommuner
har folkbildats
av NBV under 6
månader.

Den 19 februari invigdes Nykterhetens hus
i Boden i Systembolagets gamla lokaler.
Invigningen blev lyckad – både lokala politiker
och IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny
Mostacero var på plats för att fira och klippa
band.
I den 423 kvadratmeter stora affärslokalen
kunde Boden-borna tidigare köpa alkohol.
Men i augusti förra året köpte IOGT-NTO och
NBV, tillsammans med några andra lokala
föreningar, huset.

Från vänster: Kurt Bergmark, Sadek Fadel,
Sigrid Söderholm och Johnny Mostacero
utanför lokalen i Bodens centrum.

Bra årsmöte med
Café Skogen
IOGT-NTO:s fritidsgårdsförening Café Skogen
genomförde den 19 mars sin årsstämma.
– Bra dragning och bra underlag. Vi beslutade
om en omfattande verksamhet under kommande år och vi hade också glädjen att välja in en ny
ägarförening, Kamratstöd i Örebro. Välkomna i
ägarskapet, säger de tidigare ägarna Lf 3 Örebro, Lf 10 Nytta och Nöje samt Örebro scoutkår.

Aviga och räta ska
täcka ordenshus
IOGT-NTO:s ordenshus i Umeå ska
kläs i stickat och virkat. Under
våren har alla som vill bjudits in
att lämna sitt bidrag.

to
: is
to

Under april uppmanades alla IOGT-NTO föreningar att ”göra en tia”, alltså tio
värvningsaktiviteter. En full tia gjorde 174 Örnsköld från Örnsköldsvik. Förutom att knacka dörr och ringa har föreningen bland annat värvat på varuhus
och arrangerat en fest.
– Redan i fjol genomförde vi tio värvningsaktiviteter och nu kör vi igen. Men
att göra en tia innebär tyvärr att vi får göra sådant som inte är så kul. Som att
knacka dörr och sitta och ringa, säger medlemmen Ove Olsson.

ck

Gjorde en full tia i april
Fo

Foto: föreningen Torekälla

Blommotiv i Café Lyktan i april

Systembolag blev
samlingslokal

Foto: Sadek Fadel

Foto: 312 Liljan

accent@iogt.se. Skriv ”I rörelse” i ämnesraden.

nr 3/2016 accent 45

Foto: nathalie c. andersson

Förbundsordföranden. Johnny Mostacero

Var med och forma vårt IOGT-NTO

U

har en hög trovärdighet. Att vi såväl nationellt som regionalt och lokalt är en stabil
och pålitlig samverkanspart och att vi har
medlemmar som fortfarande tror på att vi
tillsammans och gärna i samverkan med
andra aktörer kan förändra världen.

I samband med mitt arbete har jag också rört mig mycket ute i IOGT-NTO-landet, som för mig är detsamma som en stor
del av vårt IOGT-NTO. Detta arbete och
resande har gjort att jag fått möjlighet att
se vilka fantastiska resurser vi har i form
av samlingslokaler, kursgårdar och andra
fastigheter. Men också det allra viktigaste
för en folkrörelse: medlemmar som verkligen brinner för vad vi står för och som
på riktigt tror att vi tillsammans kan förändra världen till det bättre.
Vad jag tar med mig från alla dessa resor,
möten och samarbeten är att IOGT-NTO

Många medlemmar har hittat in i ett
medlemskap, men har ännu inte hittat sitt
engagemang inom IOGT-NTO. Här är det
viktigt att framhålla att ett medlemskap
inte innebär ett åtagande att engagera
sig. Men alla mina möten med medlemmar som har hittat sitt engagemang, samt
mina egna erfarenheter från idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen, säger att
ett engagemang för något man tror på
och tycker är roligt ger medlemskapet en
ytterligare dimension.
Och frågor att engagera sig i saknas
inte. Många föreningar behöver ta tag
i generationsväxlingen för att säkra framtiden. Inte sällan finns det även en fastighet att förvalta. En fastighet som man
först och främst måste besluta sig för om
det är en tillgång eller en belastning. För
en del av våra lokaler som tidigare fylldes
av verksamhet står nu oanvända stora
delar av tiden – en outnyttjad resurs, eller
i värsta fall som en ekonomisk och engagemangskrävande belastning.
Men en viktig insikt att ta med sig är att

nder mina 15 år som anställd
tjänsteman på IOGT-NTO
hade jag förmånen att få
arbeta både med vår alkoholpolitiska, vår sociala och
vår förebyggande verksamhet. Nästan allt
jag gjort har inneburit ett nära samarbete
och en tydlig samverkan med våra distrikt,
våra föreningar och våra medlemmar. Men
väldigt ofta också en samverkan med andra
aktörer. Aktörer som står oss nära i många
frågor, men som inte alltid eller fullt ut
delar vår syn på helnykterhet. Det har varit
samverkan med skola, polis, föreningar,
företag, näringsliv, politiker och inte minst
vuxna som jag träffat i deras egenskap av
föräldrar eller ungdomsledare.
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ett engagemang inte nödvändigtvis måste
vara kopplat till en förening. Ett engagemang kan ha sin plattform i ett nätverk
med andra medlemmar, eller varför inte
via internet. Det kan utföras storartad
opinionsbildning via sociala medier som
facebook, twitter, instagram och youtube.
En annan utmaning är att vi måste arbeta
mer med bildningsfrågor. Ett exempel är
föreningskunskap och mötesteknik. Det
är något som vi måste fortsätta att utbilda
och utbildas i. IOGT-NTO fyller 137 år
2016, men vi är långt ifrån färdiga. Vi har
ännu mycket mer att utföra för att vi ska
nå vår vision om ett samhälle och en värld
där alkohol och andra droger inte hindrar
människor att leva ett fritt och rikt liv. En
bra början är att se de utmaningar vi har
och anta dem. Jag lovar göra det! Är du
med? Tillsammans formar vi vårt IOGTNTO.
PS. Ett bra tillfälle att engagera sig för
både nya och gamla medlemmar är Folknykterhetens vecka, som firas 2–8 maj,
med Folknykterhetens dag den 5 maj som
höjdpunkt!

25/BD

24/AC

22/Y

23/Z

21/X

20/W
03/C

17/S

19/U
18/T

14/O

01/A

04/D
05/E

16/R
15/P
06/F
13/N

08/H

09/I

07/G

11/LM

10/K

Värva en medlem!
Värvarens personnr

Här finns
IOGT-NTO

GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN, 14/O

STOCKHOLM, 01/A

ÄLVSBORG, 15/P

Kontaktperson: Anna Elgh
08-21 37 51, 0707-78 70 03

Kontaktperson: $MBFT)µLBO.BSUJTTPO PSEG 
0

UPPSALA, 03/C

SKARABORG, 16/R

Kontaktperson: -JTB1FUUFSTTPO
0

Kontaktperson: 3FCFDDBÒCMBE PSEG 
 0500-48 34 13

SÖDERMANLAND, 04/D

VÄRMLAND, 17/S

Kontaktperson: Micael Söderström
015-, 070-770 99 57

Kontaktperson: Kaj Johansson
054-18 77 72

Kontaktperson: Malin Westergren
0730-31 60 65

ÖSTERGÖTLAND, 05/E

ÖREBRO, 18/T

Kontaktperson: Carl Wennerstrand
013-10 40 40, 070-227 03 36

Kontaktperson: Per Holm
019-611 58 14

JÖNKÖPING, 06/F

VÄSTMANLAND, 19/U

Kontaktperson: Tomas Nylén
036-12 07 10, 073-056 44 88

Kontaktperson: 1BUSJD5FOHTUS¥N


KRONOBERG, 07/G

DALARNA,20/W

Kontaktperson: .BSJUB1FLLBOFO
0

Kontaktperson:.BSJF)JMMOFS
0

KALMAR, 08/H

GÄVLEBORG, 21/X

Kontaktperson: Gunilla Nilsson
072-512 51 52

Kontaktperson:$FDJMJB"CSBIBNTTPO


GOTLAND, 09/I

VÄSTERNORRLAND, 22/Y

Kontaktperson: Monica Engström-Thomsson
0498-21 50 43, 070-190 84 34

Kontaktperson: 0MMF)¶HHTUS¥N
070- 0660-850 10

BLEKINGE, 10/K

JÄMTLAND, 23/Z Kontaktperson:

Kontaktperson: Arne Larsson
0705-71 18 66

-BST4VOEI
063-13 20 45, 070-190 84 00

SKÅNE, 11/LM

VÄSTERBOTTEN, 24/AC

Kontaktperson: Peter Tuvegård
070-190 84 05

Kontaktperson: Inger Malmén
0730-45 90 90

HALLAND, 13/N

NORRBOTTEN, 25/BD

Kontaktperson: Leif Arne Gustavsson
0346-164 90, 0703-777 187

Kontaktperson: Anna-Lena Gröhn
073-0911 767

Jag står bakom IOGT-NTO:s medlemslöfte och vill bli medlem
Jag godkänner att IOGT-NTO sparar och hanterar mina personuppgifter.
Namnteckning *
Förnamn *

MEDLEMSLÖFTE
Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta
för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTOrörelsens grundsatser och program.
Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill
säga att ej använda alkoholdrycker med högre
alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika
eller andra gifter med berusande effekt.
IOGT-NTO är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med din medlemsansökan. Personuppgifterna kommer IOGT-NTO att använda för att föra medlemsregister och behandlas inom
ramen för IOGT-NTO:s verksamhet. De kan också komma att överlämnas för behandling till annan part som
IOGT-NTO har ett avtal med, exempelvis för administration av medlemsavgifter eller för erbjudanden om
tjänster och produkter till dig som medlem.
IOGT-NTO är angelägen om att de personuppgifter som registreras är riktiga. För att ge dig som medlem
bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss eventuella förändringar. Du kan när som
helst skicka en skriftlig begäran till oss om information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.
Vill du inte att dina personuppgifter överlämnas till annan för exempelvis marknadsföringsändamål är du
välkommen att skriftligen anmäla detta till oss.

Efternamn *
Gatuadress *
Postnummer *

Ort *

Personnr (10 siffror) *

Telefonnr

E-postadress
Eventuellt önskad förening

* Obligatoriska uppgifter.

Skicka in talongen till IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm

IOGT-NTO INFORMERAR
www.iogt.se • www.sobernet.nu • 08-672 60 05 • info@iogt.se

FOLKNYKTERHETENS VECKA
Den första veckan i maj, 2–8, är det Folknykterhetens vecka. Temat för i år är
ursäkter, de ursäkter och förklaringar som
ofta krävs av den som tackar nej till alkohol.
Tanken med att fokusera på just ursäkterna
är att belysa alkoholnormen genom att skapa
igenkänning och ett leende.

GLÖM INTE FÖRENINGENS ÅRSRAPPORT!
När IOGT-NTO-föreningen har genomfört sitt årsmöte är det viktigt att de/den
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.
Årsrapporten ska ha skickats till ansvarig kontaktperson i föreningen.
Om ni inte har fått en årsrapportblankett, hör då av er till Medlemsservice, tfn
08-672 60 38. Blanketten ﬁ nns även
att ladda ner via www.iogt.se, under
”Föreningssidor”.

Vi har fått nybildade IOGT-NTO-föreningar sedan
förra gången Accent kom ut:
•IOGT-NTO Somaliska Kulturcenter, Tierp
•IOGT-NTO Baddibunka-kafo, Stockholm
•IOGT-NTO Svensk-Somaliska
Nykterhetsföreningen, Borlänge
•IOGT-NTO Unionens framtid, Vingåker
Föreningarna och deras medlemmar hälsas varmt
välkomna in i IOGT-NTO-familjen. Lycka till med
verksamheten!

Läs mer om kampanjen på
www.iogt.se/fnv2016

HJÄLPER DU TILL I SOMMAR?
I sommar besöker IOGT-NTO ﬂera platser
för att värva medlemmar till IOGT-NTO.
Vill du vara en av våra värvare på plats
och samtidigt få se Sverige?
Ansök snarast om att få vara med genom
att höra av dig till Winnie Blom-Jensen på
070-190 84 61 eller
winnie.blom-jensen@iogt.se.

VÄLKOMNA TILL IOGT-NTO!

MEDLEMSAVGIFT!
Kom ihåg att betala din medlemsavgift för
2016. Det ﬁnns ﬂera olika sätt att betala på.
• Inbetalningsavi – använd den som
du ﬁck i brev i januari.
• Autogiro – använd blankett som är
skickad till dig, eller ladda ner från
www.iogt.se/medlemssidor.
• SMS – skicka IOGT (mellanslag)
personnummer (ex: IOGT
19850506xxxx) till 72456. Ev
operatörsavgift kan tillkomma.
• Betala med kort på
www.iogt.se/medlemssidor och klicka
dig till betalsidan.
SÖK PENGAR TILL UTVECKLINGSPROJEKT
Föreningar, kretsar och grupper av medlemmar inom IOGT-NTO kan mellan 1 februari och 30 november söka medel från
IOGT-NTO-förbundet till olika sorters
utvecklingsprojekt.
Läs mer om kriterier för att söka och hur
man ansöker på iogt.se, ”Medlemssidor”,
eller beställ information från förbundskansliet, tfn 08-672 60 00.

SÖK PENGAR
� Strandmanfonden – sista ansökan 29 april. För unga medlemmar i
IOGT-NTO-rörelsen för fortsatt utbildning i praktiskt yrke som jordbruk,
hantverk, eller liknande, för fortsättningskurs, eller studieresa.
� Thyra och Ture E Westerbergs
stipendiefond – sista ansökan 31/5.
För medlem i IOGT-NTO som utbildar
sig till läkare eller tandläkare.
� IOGT-NTO:s ungdomsstiftelse –
sista ansökan 31/5. För aktiviteter och
utbildning som bedrivs inom IOGTNTO-rörelsen för att stimulera till aktiviteter bland studerande ungdomar, (inom
socialt arbete, media, sjukvård och polisväsende), eller som bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och dylikt för
ungdomar.
� Stig Kroons fond – sista ansökan
31/5. För unga rörelsemedlemmar som
vill utveckla idéer för att skapa resurser
för arbetet mot alkohol, droger och våld
bland ungdomar.
Läs mer på www.iogt.se/fonder.

INTRESSERAD AV IOGT-NTO:S KAMRATSTÖD?
Varje första måndag i månaden under 2016
är alla personer som är aktiva på något sätt
inom IOGT-NTO:s kamratstöd, eller bara
intresserade av arbetet, välkomna att delta
i Kamratstöd Sveriges videokonferensmöten. Du som vill kan höra av dig till Mattias
Eriksson,
mattias.d.eriksson@sobernet.nu, eller
tfn 076-710 74 28.

TIPS PÅ ENGAGEMANG
• Delta i ﬁrandet av Folknykterhetens
dag
• Tipsa om alkoholfria alternativ
• Köp en lott från Miljonlotteriet
• Hjälp till att värva medlemmar i
sommar
• Gå en studiecirkel i någon av IOGTNTO:s forskningsrapporter

IOGT-NTO I SOCIALA MEDIER
Du vet väl att IOGT-NTO ﬁnns i ﬂera olika
sociala medier? Om du väljer att följa oss
där ﬁnns det möjlighet att få löpande information om aktuella IOGT-NTO-aktiviteter.
• Facebook: www.facebook.com/iogtnto
• Twitter: @iogtnto
• Instagram: @iogtnto

KALENDARIUM 2016

APRIL
29 ...........Sista ansökan Strandmanfonden
MAJ
2 ...............Videokonferens om kamratstöd
2–8 .........Folknykterhetens vecka
5 ..............Folknykterhetens dag
13–15......Våra Gårdar: Ombudsmannamöte, Saltsjö-Boo
27–29......Våra Gårdar: Filmdagar, Leksand
31 ...........Sista ansökan Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond,
IOGT-NTO:s ungdomsstiftelse, Stig Kroons fond
JUNI
6 ...............Videokonferens om kamratstöd
10.............Accent nr 4–5 kommer ut
11–17......Värvarvecka: Vid GeKås, Ullared
19–26......Värvarvecka: Nyhemsveckan, Mullsjö
20–26......Värvarvecka: Torpkonferensen, Örebro

JULI
3–10 .......Politikerveckan i Almedalen, IOGT-NTO deltar
17–23......Värvarvecka: Dansbandsveckan, Malung
25–31......Stockholm Pride, IOGT-NTO deltar
AUGUSTI
1 ...............Videokonferens om kamratstöd
22–24......Konsulentsamling, Bålsta
26.............Accent nr 6 kommer ut
31 ...........Sista ansökan Oskar Franzéns Stipendiefond
SEPTEMBER
1–30 ........Värvarkampanj: Fika för alla
2–4 ..........Regional Kurs-kurshelg för södra Sverige
5 ...............Videokonferens om kamratstöd
9 ...............Sista ansökningsdag för Alkokoll på distans
22–25......Internationella torget på Bokmässan, IOGT-NTO deltar
23–25......Regional Kurs-kurshelg för norra Sverige
24–25 ....Samling för distriktsordförande och -kassörer, Karlstad
26–2/12 .Alkokoll på distans
30-2/10 ..Regional Kurs-kurshelg för mellersta Sverige

OKTOBER
v 39–40 ..Insamling till Världens Barn
3 ...............Videokonferens om kamratstöd
7 ...............Accent nr 7 kommer ut
24 ...........Sista anmälan frågetävlingen Pumpen
NOVEMBER
1 ...............Ljusmanifestation för narkotikans offer
4 ...............Accent nr 8 kommer ut
5 ...............Stora fikadagen: IOGT-NTO fyller 137 år
7 ...............Videokonferens om kamratstöd
11–13......Verksamhetsforum, Saltsjö-Boo
11–13......SHIFT 2016–2017, steg 1
17 ...........Frågetävlingen Pumpen
25 ...........Internationella dagen mot våld mot kvinnor
DECEMBER
1–6/1 ......Vit jul-kampanjen
1–31 .......Insamling till förmån för Vit jul
1 ..............Internationella Hiv/Aids-dagen
6 ...............Videokonferens om kamratstöd
16.............Accent nr 9–10 kommer ut

Webben.

på accent@iogt.se
www.accentmagasin.se

Skriv till oss

Läs artiklar som bara publiceras på nätet:

accentmagasin.se/bonus
artikel

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
Foto: CZOR

Nu ska ungdomsaktiviteterna i Serbien bli alkoholfria.
Alkohol är en del av vardagen i Serbien – även i ungdomsaktiviteter.
Men IOGT-NTO-rörelsens samarbetspartner CZOR har
lobbat fram nya riktlinjer som kommer leda till fler alkoholfria
ungdomsaktiviteter.
intervju

IQ:s nya vd vill driva
samhällsdebatten
IQ är bra på att lyfta en fråga och nå ut
med budskap utan pekpinnar. Det anser
den nya vd:n Juan-Pablo Roa, som också
tycker att IQ ska flytta fram positionerna i
samhällsdebatten.
Läs artikeln via:
Juan-Pablo Roa är ny vd på IQ.
Foto: Eva Ekeroth www.accentmagasin.se/forebyggande

Artikel

Utbildningen som
engagerar distrikten
Det behövs fler aktiva personer som vill
arrangera saker i distrikten. Det tycker
IOGT-NTO-distrikten i Jämtland och
Västernorrland som arrangerar en utbildning
Olle Häggström, utvecklingschef för riktad till daglediga personer.
Läs artikeln via:
IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland.
Foto: Nathalie C. Andersson www.accentmagasin.se/nykterhet
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Andra saker på webben
du inte vill missa
▪
▪
▪
▪
▪

Två års letande gav stoff till en jubileumsbok
IOGT-NTO-hus kläs i stickat i vår
NBV vill mobilisera i flyktingfrågan
Färre nykterhetskontroller oroar MHF
Förlängda öppettider leder till mer fylleri

Så mycket mer Accent
– fast på internet
Visste du att Accent även finns
på nätet?
På www.accentmagasin.se
uppdaterar vi med nyheter varje
dag. En del 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.
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Skicka in och Vinn!

lösning nr 1 2016

Tjuganlotter att vinna! Förstapristagaren vinner sex Tjuganlotter.
Ytterligare tio pristagare får två lotter vardera. Skicka in lösningen
till Accent, Box 128 25, 112 97 Stockholm, senast den 20 maj 2016.
Kom ihåg att märka kuvertet Kryss 3/2016.
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Lösning
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Vinnare Nr 1 2016

Första pris: Sex Tjuganlotter vinner Inger Nilsson, Eslöv. Två Tjuganlotter var vinner: Gunn-Brith Modin, Söderhamn, Ann Thunman, Sandviken, Olle Haraldsson, Bromölla, Mats Höök, Eskilstuna, Frank Larsson,
Torekov, Monica Olsson, Lotorp, Märta Persson, Ruda, Nils Jansson,
Karlstad, Ingegerd Lindgren, Stockholm, Inger Persson, Rättvik.
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Posttidning B

Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

Läs tidningen
i din läsplatta
Nu finns Accent som app och du kan läsa tidningen var du vill. Allt du
behöver är en smartphone eller en läsplatta. Så här gör du:
1. Gå till Google Play eller Appstore i din läsplatta eller telefon. Sök
på ”tidningen Accent” och installera Accentappen.
2. Nu är appen installerad. Klicka på ”aktivering”-knappen. Nu kommer du till en sida där det står ”Komplettera digitalt”. Fyll i ditt
kundnummer (du hittar det på baksidan av din tidning, bredvid din
adress). Fyll även i ditt postnummer. Klicka dig vidare och skapa ett
Papertonkonto.
3. Du kommer nu få ett bekräftelsemejl till den mejladress du
uppgett. Där står din mejl och ditt lösenord. Lösenordet använder du
för att logga in på appen.
4. Grattis, nu är allt klart och du kan läsa både nya och gamla
Accentnummer i appen.
5. Gillar du den digitala tidningen och vill slippa få hem papperstidningen? Hör av dig till IOGT-NTO:s medlemsservice på medlemsservice@iogt.se eller 08-672 60 38 och meddela att du bara vill ha
den digitala tidningen i fortsättningen.

