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Stolta tillsammans.  
Rune Kvarnström är barnbarnet Katrinna 
Bergström Peterssons stora förebild.

Kongressextra. Accent har 
pejlat in de hetaste frågorna inför 
IOGT-NTO-rörelsens kongresser.

Äkta kickar. Peter Magnusson har 
aldrig känt behov av att dricka alkohol. 
Han hittar sina kickar ovan mark.

Festivalfyllan. 5 av 10 av somma-
rens festivalarrangörer vill inte prata 
droger med Accent.

Från piller till heroin. En drogepidemi härjar i USA där opioid-
bruket ökat lavinartat. Det här är berättelsen om epidemin och 
de stora läkemedelsbolagens roll i den. 

Samverkan avgörande I 4
oPinion Samverkan inom rörelsen 
är avgörande för framtiden och bör 
prioriteras, skriver Margit Ulander. 

forskare: inför 
minimipriser I 6
Forskaren Tim Stockwells forskning 
visar tydligt att alkoholmonopolet 
räddar liv. Han uppmanar Sverige att 
även införa minimipriser.

Motionärer vill sänka 
styrelsearvoden I 12
En av motionerna till årets 
kongress föreslår en sänkning av 
förbundsstyrelsens arvoden.

11 saker du inte visste 
om iogt-nto I 20
Visste du att helgonets USA-resa 
bekostades med pengar som 
förskingrats från logen Thor, och 
att det rinner magiskt vatten under 
Wendelsberg? 

Supervärvaren Korin I 52
MEdLEMMEn Korin Omar har inte svårt 
att värva medlemmar:”IOGT-NTO har 
massor att erbjuda.”

Vilja och mod att 
förändra I 54
ordfÖrAndEn Min förhoppning är att 
vi trycker bort ryggmärgsreflexen 
och tar fram modet och viljan att våga 
förändra, driver Johnny Mostacero.

framtiden formas nu I 4
chEfrEdAKtÖrEn Jag hoppas på 
mycket diskussion om strategier 
för morgondagens alkohol- och 
narkotikapolitik på sommarens 
kongress.
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SKrIV TILL oSS på accent@iogt.se  
eller Box 12825 , 112 97 Stockholmopinion. 
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Det ideella engagemanget i centrum
n  Under vintern och våren har Iogt-Nto:s 
förbundsstyrelse presenterat Expedition 
50, som innebär stora organisatoriska för-
ändringar. Vi i Iogt-Nto:s distriktsstyrelse 
i Västernorrland delar analysen att Iogt-
Nto skall växa numerärt och att vi behöver 
många olika engagemangsformer.

När olika förslag till förändringar pre-
senteras känner vi stor tveksamhet, och vill 
framföra våra synpunkter. I förbundsstyrel-
sens tankegångar skall förbundet ta större 
ansvar för kommunikation med medlem-
mar, samt kontakt med nya medlemmar. 
Vår tolkning är att detta då sköts av anställ-
da. Iogt-Nto är en folkrörelse, grunden är 
det lokala och ideella engagemanget. För-
bundet skall stimulera, men ansvaret skall 
ligga så lokalt som möjligt. Vi känner en stor 
oro om allt mer skall skötas av anställda, 
det finns risk att vi ”dödar” i stället för att 
stimulera det ideella engagemanget. För-
bundets förslag kanske ger snabba resultat, 
men vi befarar att de blir kortsiktiga.

I underlaget skriver man om framtida 
regioner, bland annat för att skapa arbets-
team. Skall då de fyra nordligaste distrikten 

vara en region? mer än halva Sverige. Det 
känns helt ohållbart. 

När det gäller samverkan inom Iogt-Nto 
rörelsen har förbundet valt att lägga den åt 
sidan/ skjuta den till framtiden. Enligt vår 
uppfattning är detta en avgörande del för 
den framtida utvecklingen och bör priorite-
ras. löser vi detta får vi en grupp anställda 
inom ett mindre geografiskt område och blir 
på detta sätt inte så sårbara. Vi i Västernorr-
land har mest positiva erfarenheter av ett 
utvecklat samarbete inom rörelsen.

Förbundsordförande Johnny mostacero 
säger att en förändring skulle ha gjorts 
långt tidigare. Det är möjligt, men nu är vi 
oroade att förbundsstyrelsen har för bråt-
tom. Förankringsprocessen är viktig och 
har bara påbörjats. Vår förhoppning är att 
det blir en intensiv diskussion med främst 
inriktningsbeslut på kongressen i Karlstad i 
sommar, och att vi tillsammans utformar de 
konkreta förändringarna, så att beslut kan 
tas 2019 i Örnsköldsvik.

västernorrlands iogt-nto distrikt

margit ulander, ordförande

Chefredaktören.  
Ulrica Ambjörn
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Här är artiklarna som blivit 
mest lästa på accentma-
gasin.se under maj månad.

1. Nya namn i krymp  
förbundsstyrelse

2. Emma är årets Snille 
utan promille
3. miljonlotteriets grundare 
har gått ur tiden
4. Blev less på alkohol och 
startade blogg

5. Forskare uppmanar: 
”Inför minimipriser”

gå in på accentmagasin.
se och prenumerera på 
accents nyhetsbrev.

Framtiden 
formas nu

Det är farligt att leva, och vi vet 
ju hur det slutar. Men fram till 
dess finns det mycket vi kan 
göra för att livet ska bli bättre 
(och lite mindre farligt), både 

för oss själva och för vår omgivning. Det 
är i gemenskapen kring den övertygelsen 
som medlemmarna i IOGT-NTO samlats 
genom åren, och genom den framgångar 
skördats.

I sommar är det kongress och en het frå-
ga är vilken väg som ska säkra att organi-
sationen också i framtiden förmår samla 
och engagera människor som vill jobba 
för en bättre värld. Lita på att det kommer 
att bli debatt om de interna utmaningar-
na, och så ska det ju vara i en demokratisk 
folkrörelse. 

Men jag hoppas att det också blir rejält 
med utrymme för att diskutera strategier 
för morgondagen när det gäller alkohol- 
och narkotikapolitiken, och på hur arbetet 
med internationella frågor, mänskliga rät-
tigheter och integration, och med att öka 
allmänhetens medvetenhet om alkohol-
normen, kan utvecklas. För när människor 
möts sätts tankar i rörelse, och de bästa 
omsätts förhoppningsvis i handling. Det är 
vad jag kallar folkrörelse.

Nästa nummer av Accent kommer i 
september, men du hittar nyheter på 
accentmagasin.se

Skön sommar!
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Vilka blir årets kämpe, eldsjäl och utmanare?
Som ett steg att öka stoltheten, uppmuntra enskilda insatser samt stärka den moderna folkrörelsen har vi inrättat årets 
medlem. Vi vill med årets eldsjäl, kämpe och utmanare lyfta våra medlemmar ute i landet som ser till att IOGT-NTO är en 
folkrörelse. 

Gå in och rösta på de nominerade: iogt.se/arets-medlem 

Alla medlemmar inom IOGT-NTO kan rösta på sin favorit fram till kongressen där vi presenterar varsin vinnare under varje 
kategori. 

Vinnare presenteras på kongressen i Karlstad. #nykter17



Aktuellt. 

Forskare uppmanar: 
Inför minimipriser
En ny rapport visar att alkoholmonopol räddar liv 
och minskar skadorna. Forskarna uppmanar också 
Sverige att införa minimipriser.

ALKohoL om alkohol skulle säl-
jas fritt i livsmedelsbutikerna i 
Sverige skulle skadorna öka dra-
matiskt. Det visar en ny rapport. 
Slutsatsen är att antalet misshan-
delsfall skulle öka med 29 000 
per år, rattfyllerifallen med 8 000 
och antalet alkoholrelaterade 
dödsfall med 1 400. Dessutom 
skulle antalet självmord öka med 
42 procent.

tim Stockwell, professor vid 
University of Victoria i Kanada, har 
lett en grupp på elva forskare som 
tillsammans tagit fram rapporten. 
De har studerat två olika scena-
rier. I det första har man räknat 
på effekterna om detaljhandeln 
övertas av privata intressen men 
finns kvar i specialbutiker, och i 
det andra scenariot att alkohol 
säljs fritt.

– I det första scenariot beräknas 
antalet försäljningsställen öka 
från de 436 butiker som System-
bolaget har idag till 1 200 butiker. 

I det andra scenariot blir ökningen 
betydligt större. Då räknar vi med 
att 6 900 detaljhandlare kommer 
att sälja alkohol, säger han.

Skadorna ökar rejält i båda 
fallen, men mest i scenario 2. 
Den typ av skador som beräknas 
öka mest är antalet som dör av 
skrumplever. 

Sjukhusinläggningar orsa-
kade av en rad olika medicinska 
tillstånd skulle öka. År 2014 var 
56 469 sjukhusvistelser alkohol-
relaterade. Inläggningar på grund 
av cancer skulle öka med 19 
procent i det första scenariot och 
30 procent i det andra, men mest 
skulle inläggningar orsakade av 
mag-tarmsjukdomar öka, med 47 
respektive 79 procent.

tim Stockwell ger tre råd.
– att Sverige behåller monopo-

let, och inte öppnar för alternativa 
försäljningsvägar, som internetför-
säljning och gårdsförsäljning, samt 
att införa minimipriser, säger han.

I Sverige har priserna av tradition 
reglerats med skatter. Johanna 
gripenberg, forskare vid Karolinska 
Institutet och chef för Stockholm 
förebygger alkohol- och drogpro-
blem, StaD, är en av dem som varit 
med i arbetet med rapporten. Hon 
tycker att det borde vara möjligt att 
införa minimipriser.

– Nu har vi mer kunskap om de 
positiva effekter minimipriser har. 
Det är viktigt att vi ser till att pri-
serna åtminstone höjs med infla-
tionen så att alkoholen inte blir 
billigare än den är i dag, säger hon.

Systembolaget kan inte själva 
besluta att införa minimipriser.

– Det är en politisk fråga. Våra 
priser baseras på inköpspriset, 
sedan kommer alkoholskatten och 
det påslag vi gör för att täcka våra 
kostnader, säger lennart agén, 
presschef på Systembolaget.

Han är dock övertygad om att 
minimipriser skulle få effekt på 
dem som dricker mest.

– De kunder som handlar mest 
köper de varor där de får mest 
alkohol för pengarna, så det skulle 
helt klart påverka, säger han.

eva ekerotH
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Forskaren Tim stockwell 
rekommenderar sverige att 
behålla alkoholmonopolet.

Ökad brottslighet 
kring cannabis
nArKotiKA När marijuana bör-
jade säljas lagligt ökade egen-
domsbrotten i Denver. Våldsbrot-
ten var däremot kvar på samma 
nivå som tidigare. Det visar en 
treårsuppföljning i den amerikan-
ska delstaten Colorado. Ökningen 
gäller dock inte den allra närmsta 
omgivningen kring butiken.

Enligt forskarna visar resul-
taten att legalisering har ett 
pris. om det är marijuana för 
medicinskt eller rekreationellt 
bruk som säljs gör ingen skillnad. 
Brottsligheten ökar oavsett.
Studien är publicerad i Journal of 
Primary Prevention.

eva ekerotH

Stordrickare kör 
sämre än de tror
ALKohoL Unga vuxna storkon-
sumenter av alkohol tror ofta att 
deras koordination inte påverkas. 
Nu har forskare funnit att perso-
ner som druckit mycket under 
flera år inte presterar bättre med 
alkohol i kroppen än personer som 
är ovana att dricka. Åtminstone 
inte när det gäller komplexa upp-
gifter som att köra bil. Det skriver 
live Science.

Vad gäller enklare uppgifter 
förefaller storkonsumenters 
hjärnor kompensera för en del av 
alkoholens påverkan. Då handlar 
det dock inte om avancerade upp-
gifter som kräver kommunikation 
mellan olika delar av hjärnan, som 
exempelvis bilkörning.

eva ekerotH
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av narkotikadödsfallen i Europa 
orsakas av olika former av opio-
ider enligt Folkhälsomyndighe-
tens rapport till den europeiska 
narkotika-byrån EmCDDa. 

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

kraftig ökning: 
6 av 10 gillar iOGT-NTO
Allt fler tycker att iogt-
nto:s verksamhet är 
viktig. det visar ipsos 
undersökning.

i rÖrELSE Förbundsordförande 
Johnny mostacero tror att ökning-
en beror på insikten att alkohol är 
ett samhällsproblem.

Våren 2015 tyckte 44 procent 
av de intervjuade att Iogt-Nto:s 
verksamhet var viktig. I höstas 
hade andelen ökat till 61 procent. 
Ökningen har skett både bland 
kvinnor och män, unga och gamla, 
i storstad såväl som på mindre 
orter, och bland människor med 
olika utbildningsbakgrund. Det 
visar en mätning gjord av under-
sökningsinstitutet Ipsos.

Även andelen som har en posi-
tiv uppfattning om Iogt-Nto har 
ökat rejält, från 32 till 47 procent.

– Det är svårt att exakt sätta 
fingret på orsaken, men efter-
som vi så tydligt definieras med 
nykterhet, samtidigt som allt fler 
kända människor går ut och berät-
tar om sin nyvunna nykterhet och 
ifrågasätter alkoholnormen, så 
kopplar människor ihop det, säger 
Johnny mostacero.

Han säger att 
han i möten med 
andra hittills inte 
stött på någon 
som inte tycker 
att Iogt-Nto:s 
arbete är viktigt.

– Även om 
människor 
inte själva har 
problem med 
alkohol, så anser 
de att alkohol är 
ett samhällspro-
blem. man ser att 
det finns fördelar 
med att avstå, 
och har slutat att 
på samma sätt 
som tidigare sätta 
alkoholen på 
piedestal.

 Kännedomen om Iogt-Nto 
har också ökat hos allmänheten, 
från 62 till 67 procent. I ålders-
gruppen 16–29 år är det dock 5 
procent som säger sig aldrig ha 
hört talas om Iogt-Nto. 

andelen som säger sig ha 
förtroende för Iogt-Nto har ökat 
– från 27 till 30 procent.

– att ha ett högt förtroende 

stärker oss. Det är viktigt att vi 
är relevanta och att det vi säger 
bottnar i kunskap, gärna base-
rad på forskning, säger Johhny 
mostacero, och hänvisar till de 
forskningsrapporter som tagits 
fram i samarbete med Svenska 
läkaresällskapet och som han 
menar bidrar till det ökade för-
troendet.

ulriCa amBJörn

Alkohol ökar risken för hjärtflimmer
ALKohoL En stor studie visar att 
risken att drabbas av hjärtflim-
mer är högre för den som dricker 
alkohol jämfört med den som inte 
dricker.

– alkohol är ett gift som 
påverkar alla celler och det kan 
tänkas att det är det som gör att 
förmaket skadas. En annan 
teori är att det har med 
blodtryckshöjning att 
göra. alkohol höjer 
blodtrycket och det är 
inte hälsosamt, säger 
Nicola Drca, överläkare 

som skrivit en avhandling i ämnet.
Det verkar som om risken är 

linjär.
– Vi ser att för varje glas extra 

per dag så ökar risken med 8 
procent. De som drack fem glas 
per dag har en riskökning på 40 
procent, säger han.

I studien såg man dock 
ingen ökad risk för dem 
som drack alkohol i form 
av öl.

– Det verkar som om ju 
mer koncentrerad alkohol 
desto farligare, säger han.

Även nivåer som av sjukvården 
anses som måttliga, visar på ökad 
risk för förmaksflimmer.

– Vi såg en ökad risk vid mer än 
14 glas för vin och vid 7–14 glas 
för sprit. Det är inte mer än ett till 
två glas per dag, säger han. 

För personer som drack ett glas 
eller mindre per dag kunde fors-
karna inte se någon riskökning.

– men även om vi inte såg någon 
riskökning vid de mängderna 
skulle jag aldrig rekommendera 
någon att dricka, säger han.

eva ekerotH
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Sverige värd för 
världskongress 
i rÖrELSE Den 6–11 augusti 2018 
kommer världen till Sigtuna. Då är 
Sverige arrangör för Iogt interna-
tionals världskongress för första 
gången på 20 år, och besökare från 
många länder kommer att delta. 

– Det är en öppen kongress 
och alla är välkomna. Vi räknar 
med ungefär 550 deltagare, såväl 
ungdomar som vuxna, säger Sara 
Heine, biträdande generalsekrete-
rare i Iogt-Nto.

trots att det är ett drygt år kvar 
innan världskongressen har man 
redan börjat jobba med bokningar 
och arbetsgrupper.

maria ZaitZeWskY rundgren

Bolivia tillåter 
större kokaodlingar
nArKotiKA Enligt en ny lag kom-
mer Bolivias kokaodlare tillåtas 
odla på nästan dubbelt så stor 
areal som tidigare. 

Enligt miljötidningen Syre låg 
den tidigare gränsen på 12 000 
hektar mark per kokaodling. grän-
sen härrör från 1988, då FN slog 
fast att den lokala sedvänjan att 
tugga kokablad skulle fasas ut. 
men i stället har bruket blivit allt 
vanligare och i dag tuggar drygt tre 
miljoner bolivianer kokablad, som 
utgör råvaran till framställning 
av kokain. med den nya lagen kan 
kokaodlare utöka sina odlingar till 
22 000 hektar. Kritiker menar att 
det kommer att ge ett överskott 
som kommer att bli tillgängligt för 
narkotikahandeln.

maria ZaitZeWskY rundgren
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Aktuellt. 

Kortlivad reklam 
för alkoglass
Trots kritik från reklamombudsmannen dök 
reklam för en alkoholisglass upp på svenska 
reklampelare i maj.

ALKohoL När Iogt-Nto kon-
taktade företaget som äger 
reklamplatserna visade det sig att 
de missat reklamombudsman-
nens utlåtande.

– Utlåtandet 
skickas inte 
till oss utan till 
avsändaren för 
reklamen. Så det 
här gled under 
vår radar. Vi följer normalt rekla-
mombudsmannens rekommen-
dationer och detta är en miss från 

vår sida och som vi får ta på oss, 
säger malin otterström Heljeberg, 
PR- och kommunikationschef på 
JC Decaux.

Kampanjen skulle gå en vecka 
på reklampelare runt om i Sverige.

– När vi blev uppmärksammade 
på det här var det så pass lite tid 
kvar av kampanjen att det hade 
tagit mer tid att omdirigera än att 
bara låta den löpa ut. Det hand-
lade bara om någon dag, säger 
malin otterström Heljeberg.

Det var i oktober förra året som 

Reklamombudsmannens opinions-
nämnd kritiserade reklamen. anled-
ningen var att nämnden ansåg att 
den riktade sig till barn och unga 
och utformades ”utan vederbörlig 
känsla för socialt ansvar”.

men JC Decaux stänger inte 
dörren helt för alkoglassen.

– Det beror på hur de utfor-
mar sina annonser. Vi är inte ett 
åsiktsorgan utan vi följer Sveriges 
lagar och reklamombudsmannens 
rekommendationer. om den här 
glassreklamen i framtiden skulle 
lägga på en varningstext som 
rekommenderat så kan vi tänkas 
plocka upp den igen, säger malin 
otterström Heljeberg.

Jens Wingren

Marita Gill…
…nBV:s första äldrekonsulent 
i Karlshamn som ska aktivera 
seniorer. 

Vem är du?
– Jag är ålderspensionär 

sedan tre år, men mycket aktiv 
i föreningslivet och har länge 
arbetat med äldre på olika sätt. 
Bland annat har jag varit anhö-
rigkonsulent och flyktingsam-
ordnare.
har du hunnit komma igång 
med arbetet?

– Jag har börjat kartlägga de 
äldre, för att få en bild av vilka 
behov de har. Äldre klumpas 
ofta ihop i en grupp, trots att 
åldersspannet är 65 till över 
100. Det säger sig självt att 
behovet och önskemålen skiftar. 
Planen är att samarbeta med 
kommunen, eftersom jag måste 
söka upp de äldre där de är. Vi 
behöver också hitta metoder, 
exempelvis volontärer, och 
samlingsplatser varifrån aktivi-
teterna kan utgå.
Vilken roll, rent konkret, ska 
du ha?

– tanken är inte att jag ska 
leda alla aktiviteter, utan jag är 
en igångsättare och inspiratör. 
Det kan vara exempelvis fikaut-
flykter, sång- och musikstunder 
eller promenader. Det behöver 
inte vara så krångligt!
Vad önskar du att ditt arbete 
har lett till ett år fram i tiden?

– Då hoppas jag att orten 
sjuder av aktivitet och verksam-
het och att det finns ett smör-
gåsbord av aktiviteter att välja 
mellan. Jag tänker också att 
man kan knyta ihop olika grup-
per, unga och äldre till exempel.

maria ZaitZeWskY rundgren

 hALLå där! 

Få barn nås av kommunernas stöd
Enligt årets kommunrapport 
från Junis nås fortfarande få 
barn av kommunernas stöd. 

BArn Det har inte hänt så mycket 
de senaste åren vad gäller antalet 
barn som får hjälp via kommuner-
nas stödgrupper – trots att 90 pro-
cent av alla kommuner erbjuder 
olika typer av stödinsatser. 2 615 
barn deltog förra året i en kom-
munal stödinsats. men kunskapen 

och medvetenheten verkar ändå 
ha har ökat hos kommunerna 
sedan Junis första rapport 2004.

– Fler erbjuder stöd och för-
står vikten av ökat samarbete 
och samverkan mellan kommu-
nala instanser. men problemet 
är fortfarande hur man ska nå 
ut till barnen. Vissa kommuner 
erbjuder stöd, men har inga barn 
som deltar. Där finns det mycket 
att jobba med, säger mona Örjes, 

förbundsordförande på Junis.
Hon menar att det är viktigt 

att skapa strukturer och ruti-
ner hos kommunerna för att 
se barnen och deras behov. Ett 
positivt exempel som hon vill 
lyfta fram är Beroendecentrum 
i Stockholm. Bland annat har 
man där utsett barnombud och i 
planeringen tas det alltid hänsyn 
till barnen.

maria ZaitZeWskY rundgren
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Socialt forum. Michael Edvinsson deltog i socialt 
forum för fjärde gången: ”Man får mycket nya idéer 
och lär sig nya saker”, säger han, här i systugan.

 BiLdEn 

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

UNF kampanjar mot 
alkoholreklam i media
Unf kräver i kampanjen 
#1120 att regeringen tar 
sitt ansvar och slutar tillåta 
att ungdomar utsätts för 
alkoholreklam i media.

i rÖrELSE I dag är det olagligt att 
rikta reklam för alkoholhaltiga 
drycker mot unga under 25 år. 
Ändå kan en genomsnittlig ung-
dom mellan 15 och 24 år på en 
månad se alkoholreklam 1120 
gånger. Det blir 13 440 gånger på 
ett år.

De barn och unga som följer 
20 av de populäraste sociala 
medier-profilerna och deras Ins-
tagram- och Facebookflöden får 
under en genomsnittlig vecka se 
någon dricka alkohol eller se en 
bild på en flaska eller ett fyllt glas 
171 gånger.

Det här gör att Ungdomens 
nykterhetsförbund, UNF, nu har 
valt att dra igång en kampanj 
för att påverka den utredning 
som regeringen har tillsatt om 
alkoholreklam i media. men kam-
panjen ska även fylla en annan 
funktion:

– Vi i UNF vill hitta tillbaka till 
våra politiska rötter och göra skill-

nad i samhället. alkoholreklam 
är en viktig och passade fråga för 
oss. Vi har tröttnat på att alkoho-
lindustrin bryter mot lagen och 
riktar reklam mot unga och för-
hoppningen är att vi kan påverka 
utredningen i vår riktning och att 
alkoholreklam förbjuds, säger 
Isabelle Benfalk, vice ordförande 
i UNF.

Hon menar att UNF:s medlem-
mar behöver något att samlas och 
engagera sig kring – och den här 
kampanjen uppfyller kriterierna 
för att fungera sammanhållande.

#1120 kommer officiellt att 
löpa fram till almedalsveckan. 
Under almedalen kommer ett 
twitterkonto att skapas och 
spridas för att väcka ytterligare 
uppmärksamhet.

maria ZaitZeWskY rundgren

Folkhälsominis-
tern sjukskriven
PoLitiK Folkhälsominister gabriel 
Wikström är sjukskriven på obe-
stämd tid. Enligt Socialdeparte-
mentet finns dock ingen anledning 
till oro för att politiken inte ska 
drivas vidare.

Iogt-Nto:s politiske sekretera-
re Simon Holmesson förväntar sig 
inte heller 
att det 
alkohol-
politiska 
arbetet ska 
påverkas 
nämnvärt.

– Det 
är ett 
ansvars-
fullt beslut 
av gabriel att lyssna på sina 
symptom. Den största påverkan 
för Iogt-Nto är hans medverkan 
på vår kongress och seminariet om 
alkohol och cancer i almedalen. 
Vi förväntar oss att Socialdepar-
tementet fortsätter arbeta med 
alkoholfrågan med särskilt fokus 
på distanshandeln där vi väntar en 
lagrådsremiss, säger han.

eva ekerotH

Alkoholstopp 500 
meter från väg
ALKohoL Nu är det inte längre 
tillåtet att sälja alkohol inom 500 
meter från statliga motorvägar i 
Indien. Förbudet är tänkt att sänka 
antalet döda i trafiken på grund av 
rattfylleri och grundar sig på ett 
beslut som togs av Indiens högsta 
domstol i december rappor-
terar CNN. till en början 
var tanken främst att 
spritförsäljare längs 
vägarna skulle omfat-
tas, men i sista stund 
deklarerades att även 
restauranger och 
barer skulle beröras 
av förbudet.

Jens Wingren
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isabelle Benfalk.

Gabriel Wikström.

FOTO: ISTOcK
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Miljonlotteriets 
grundare har gått ur tiden
Stig Kroon, grundare av både Miljonlotteriet och Bingolotto, har 
avlidit efter en längre tids sjukdom. 
i rÖrELSE Stig Kroon var en nytänkande entre-
prenör som lade grunden för Iogt-Nto:s inter-
nationella verksamhet, och brann för folkhög-
skolan Wendelsberg och kursgården Saxenborg. 
Hans betydelse för Iogt-Nto-rörelsen går inte 
att överskatta. genom att starta miljonlotteriet 
har han givit hela rörelsen förutsättningar att 
bedriva den omfattande verksamhet som organi-
sationerna har idag.

– Det är svårt att hitta någon som var mer sann 
sina ideal än Stig. Han hade en otrolig näsa för 
affärer. Hade han behållit allt i egen ficka hade 
han varit miljardär, men allt han gjorde var för 
rörelsen. Det var en fantastisk person, säger Per-
Åke andersson, som arbetade tillsammans med 
Stig Kroon med Iogt-Nto:s stöd till Sri lanka.

På ett flyg hem från en av många resor till 
Sri lanka resonerade Stig Kroon och Sven-Erik 
alfredsson, som också var engagerad i Sri lanka, 
om att alla borde kunna avvara en krona om 
dagen till bistånd.

– Det blev starten på Ceylonklubben som vi 
hade i många år. Den drog in pengar till verk-
samheten på Sri lanka. givarna fick gåvor som 
köptes in från Sri lanka. Stig byggde upp en 
organisation i mölnlycke som packade och admi-
nistrerade klubben, säger Sven Erik alfredsson.

Pengarna gick till att starta förskolor, stötta 
skolor, starta bibliotek, arbete mot alkohol, att 
få människor att organisera sig, och under inbör-
deskriget, till internflyktingar.

– Vi jobbade i slummen i Colombo med folkbild-
ning, socialt arbete och folkhälsoarbete. Vi job-
bade också med jämställdhet och bildade små-
sparargrupper som sedan bildade banker, ofta 
med kvinnliga chefer, säger Per-Åke andersson.

Under en kongress beslutades att Ceylonklub-
ben skulle läggas ner.

– men vi fortsatte ändå. Verksamheten var ju 
självfinansierad så Stig Kroon tyckte att det bara 
var att köra på, säger Per-Åke andersson. 

Stig Kroon var inte bara mån om att dra in 
pengar till verksamheten. Han var också noga 
med att inte slösa.

– Han brukade säga att sina egna pengar 
kunde man slarva med, men inte med dem man 
har gemensamt, säger Sven Erik alfredsson.

Esbjörn Hörnberg fanns vid Stig Kroons sida 
de sista dagarna.

– Hans fru Ing-Britt påminde mig att Stig fick 
sin mamma att skjutsa honom till barnverksam-
heten i Nto innan han ens var tillräckligt gammal 
för att börja där. Sedan har han hållit fast vid det, 
säger Esbjörn Hörnberg, på Iogt-Nto-rörelsens 
internationella avdelning.

Stig Kroons förmåga att tänka nytt och stort 
var unik.

– Ett tag kunde man vinna ett flygplan i mil-
jonlotteriet. Ingen hade lottat ut något liknande 
tidigare så det blev omtalat långt utanför rörel-
sen, säger Esbjörn Hörnberg.

eva ekerotH

En pinne till 
på nykterheten

till sommaren slutar jag mitt vikariat 
som digitalredaktör för accent. 
tiden här har gått snabbt. Ett år har 

krympt ner till ett långvarigt ögonblick och 
jag kan bocka av ett till år som nykter.

Under våren firade jag att 15 år har gått 
sen jag beslöt mig för att leva som nykte-
rist. Det börjar kännas som en respektabel 
tidsrymd. att tänka på allt som hade kun-
nat vara annorlunda blir smått svindlande. 
men samtidigt har de människoöden jag 
fått ta del av genom accent gjort att jag ser 
annorlunda på min egen nykterhet. Eller 
kanske snarare annorlunda på tid.

15 år är inte mycket för den som aldrig 
varit fast i missbruk. När jag valde att bli 
nykter som 16-åring var det en lätt sak. 

Jag hade aldrig 
sett tjusningen med 
alkohol och det fanns 
en gemenskap som 
välkomnade mig som 
nykter. 

men de storslagna 
tidsrymderna är inte 
de lätta åren. Det är 
de olidliga dagarna, 
de svåra månaderna. 
Jag tänker på de 
som fått möta sin 
nykterhet ensamma. 
Som förlorat sina 
vänner när de gjort 
slut med alkoholen 
i stället för att finna 

gemenskap. De som behövt definiera om 
sig själva när alkoholen försvann. Styrkan 
att ta sig igenom de dagarna och måna-
derna är vad jag verkligen avundas.

Med de orden lämnar jag er för denna 
gång. och för de som knappt hunnit få 
grepp om mig – för er rekommenderar 
jag att ni stiftar bekantskap med accents 
webbplats och ger accentpodden ett 
försök. För tiden går obönhörligen framåt 
och accent i dag är så mycket mer än den 
papperstidning du håller i din hand.

Jens Wingren

 KoMMEntArEn 

Jens Wingren.
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Aktuellt. 

Uppsluppen stämning när stig kroon tog första 
spadtaget till Miljonlotteriet i Mölnlycke.
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av distriktsordförandena i Iogt-
Nto är män – både före och efter 
årets årsmöten.
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Nyktra toppar bland 
framtidens mäktigaste

Två av namnen på TcO:s lista över framtidens 99 
mäktigaste kommer från nykterhetsrörelsen.

i rÖrELSE På listan finns Ung-
domens nykterhetsförbunds 
ordförande Eric tegnander och 
Josefine larsson från Iogt-
Nto:s förbundsstyrelse.

– Det är såklart roligt att upp-
märksammas för det jag gör och 
har gjort, säger Josefine larsson, 
som också är generalsekreterare 

Rädda Barnens ungdomsförband.
Det är första gången Eric 

tegnander hamnar på en lik-
nande lista.

– Jag är inte van vid det, men 
det är jätteroligt. Det känns skönt 
på något vis. Jag har ju ändå lagt 
ned mycket tid på arbetet i UNF 
och att uppmärksammas blir 

någon form av validering av det 
man gör, säger han.

Det är tredje året i rad som 
tCo sammanställer listan. Samt-
liga listade är mellan 18 och 35 år 
och aktiva inom någon av katego-
rierna akademi, fack, journalistik, 
näringsliv, organisationer, politik 
och opinionsbildare. Enligt tCo 
är syftet med listan att lyfta fram 
modiga, innovativa och drivna 
personer.

Josefine larsson skulle dock 
inte själv beskriva sig som mäktig.

– men jag känner att jag har 
stora möjligheter att påverka där 
jag är.

Vad ska du göra med din 
framtida makt?

– Jag ska fortsätta att utmana 
begränsande normer, inte minst 
kring vilka som har makt.

listan toppas av handbolls-
spelaren linnea Claeson. Under 
kategorin organisationer finns 
också Juan-Pablo Roa, vd på 
Systembolagets dotterbolag IQ.

Jens Wingren/eva ekerotH 

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

Gratis narkotika – inget stort problem
när Stefan Löfven tog 
upp narkotikafrågan i 
SVt:s partiledardebatt 
gladde det flera som 
arbetar med narkotika. 
däremot ifrågasattes hans 
prioritering.

nArKotiKA Stefan löfven vill 
höja straffen för dem som säljer 
narkotika på webbplatser, eller 
erbjuder unga narkotika gratis för 
att få en ny kundkrets. 

att unga bjuds på gratis nar-
kotika i syfte att bli nya kunder 
är inget känt problem för dem 
accent talat med.

– I grunden är det bra att 
han tar upp narkotikafrågan, 

men det vore bättre att ta upp 
en verklig fråga i stället, som 
hur vi ska förebygga, säger Per 
Johansson, generalsekreterare 
på Riksförbundet narkotikafritt 
samhälle, RNS.

Inte heller på Riksförbundet 
för rättigheter, frigörelse, hälsa 
och likabehandling, RFHl, känner 
man igen problemet.

–  Jag har aldrig stött på någon 
som värvat kunder på det viset. 
Jag har ändå varit aktiv missbru-
kare i 40 år och sålt en del själv 
också, säger Rune Johansson, 
som är volontär och den som 
svarar i telefon på RFHl:s kansli.

Pierre andersson, policyråd-
givare på Iogt-Nto:s interna-

tionella avdelning, är också nöjd 
med att Stefan löfven tog upp 
frågan, men tror inte att hårdare 
straff är lösningen.

– men det kanske finns något 
kryphål som inte jag känner till, 
som måste täppas till, säger han.

eva ekerotH

3 av 4 studenter 
dricker riskabelt
ALKohoL IQ och StaD, Stock-
holm förebygger alkohol- och 
drogproblem, har gjort en under-
sökning av promillenivåer hos 
festande studenter. Resultatet 
visar att de i genomsnitt hade 
0,79 promille. Det är mer än 
bland genomsnittsbesökarna i 
Stockholms nöjesliv där snittet 
uppmätts till 0,74.

De flesta hade druckit redan 
innan de kom till festen: fem glas 
i genomsnitt, vilket är på gränsen 
för riskkonsumtion.

av svaren på ett frågeformulär, 
som studenterna fyllde i samti-
digt, framgår att 74 procent har 
riskabla alkoholvanor. Det är 
avsevärt mer än bland normal-
befolkningen där 25 procent av 
16–29-åringar uppger att de drick-
er alkohol på ett riskabelt vis.

eva ekerotH

Tydlig koppling 
alkohol och våld
ALKohoL minskad alkoholkon-
sumtion ger färre våldsbrott. Det 
visar nya siffror från Brottsföre-
byggande rådet. mats Ramstedt 
leder en grupp alkoholforskare 
och har lyckats fastställa en slags 
tumregel för sambandet mellan 
alkoholkonsumtion och våld:

– om alkoholkonsumtionen 
minskar med 1 liter sprit per år 
och person, så minskar brottslig-
heten med 10 procent, säger han 
till SVt.

eva ekerotH

Eric Tegnander och 
Josefine Larsson – två 
namn att lägga på minnet.

55%
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Aktuellt. 

Motionärer vill sänka 
styrelsearvoden
En av motionerna till 
årets kongress föreslår 
en sänkning av förbunds-
styrelsens arvoden, som 
motionärerna tycker är 
för höga. 
i rÖrELSE Valberedningen håller 
med motionärerna, men anser att 
frågan måste utredas. 

Iogt-Nto skulle kunna spara 
närmare 300 000 kronor per år 
på att sänka förbundsstyrelsens 
arvoden, och de skulle ändå vara 
höga, anser motionärerna bakom 
motion nr 53: ”ge pengarna till 
verksamheten!”.

I dag har Iogt-Nto:s för-
bundsordförande högre arvode 
än en riksdagsledamot. Det anser 
tobias tengström, Iogt-Nto Blå 
linjen, mats Heden, 666 Wang 
Electronics co ltd, samt Ewa 
Wiman, Iogt-Nto 5605 linkö-
ping, vara för mycket. I stället 
vill de att arvodena baseras på 
riksdagsarvodet, att ordförande 
får 100 procent av det och vice 
ordförande 80 procent vid heltids-
tjänstgöring. Kassören, och övriga 
ledamöter i arbetsutskottet, anser 
motionärerna ska få 17 procent av 
riksdagsarvodet. Övriga ledamö-
ter, samt revisorerna, föreslås få 
2,25 procent av riksdagsarvodet 
per år.

Förbundsstyrelsen säger i sitt 
yttrande över förslaget att de 
tycker att principen med sänkta 
arvoden är något att titta vidare 
på, men att de anser det olämpligt 
att de ska uttala sig om storleken 
på sina egna arvoden.

Valberedningens ordförande 
Åsa Hagelstedt säger att även 
valberedningen har diskuterat om 
storleken på arvodena är rimliga, 
men att de inte föreslår någon 
förändring till årets kongress.

– Däremot föreslår vi att kon-

gressen ger nästa valberedning i 
uppdrag att utreda frågan så den 
blir ordentligt genomlyst, säger 
hon.

Ju mer valberedningen disku-
terade frågan desto mer komplex 
framstod den, enligt Åsa Hagel-
stedt.

– Vad är det vi arvoderar, är det 
tiden man lägger ner eller är det 
ansvaret? Eller kanske ersättning 
för att man måste vara ifrån famil-
jen? Vi diskuterade också om vi 
skulle ha mötesarvoden, men det 
känns ju inte så rättvist om den 
som ägnat massor med tid åt att 
förbereda ett ärende, och sedan 
inte kan delta på mötet, inte ska få 
någon ersättning alls, säger hon.

Åsa Hagelstedt tycker också 
att tidpunkten för en ändring är 
olämpligt vald.

– om kongressen bestämmer 
sig för att sänka arvodena nu, 
ändras villkoren för de som tackat 
ja till att kandidera till uppdragen. 
Det känns inte rätt. om en ny 
valberedning får ett år på sig att 
ta fram ett nytt förslag till arvode-
ring, så är förslaget klart när det 
är dags att nominera en ny sty-

relse. Då vet alla vad som gäller i 
god tid, säger Åsa Hagelstedt.

Senast styrelsens arvoden 
utreddes var 2009. Vid kongres-
sen 2011 fastslogs principerna för 
nuvarande arvodering.

eva ekerotH

Pensionering 
innebär riskbruk 
för 1 av 10
ALKohoL En finsk studie visar 
att 12 procent av de som går i 
pension ökar sin alkoholkonsum-
tion till riskabla nivåer. De flesta 
minskar dock konsumtionen igen 
efter en tid.

– Ökningen av riskbruket var 
vanligare bland rökare, män, och 
personer som uppgav att de led 
av depression, vilket är kända 
riskfaktorer för omfattande alko-
holkonsumtion, säger docent 
Jaana Halonen, forskare vid finska 
arbetshälsoinstitutet i ett press-
meddelande.

I Finland definieras riskbruk 
som en veckokonsumtion på mer 
än 24 standardglas alkohol för 
män och mer än 16 standardglas 
för kvinnor. Det är mer än i Sve-
rige, där gränsen brukar dras vid 
14 glas per vecka för män och 9 
för kvinnor.

Forskarna bakom studien tycker 
att mer kunde göras för att före-
bygga ökad alkoholkonsumtion.

– Företagshälsovården och 
arbetsgivarna skulle kunna 
utveckla åtgärdsplaner för att 
hjälpa arbetstagarna att förbe-
reda sig på pensioneringen och de 
förändringar den medför. På det 
sättet skulle man kanske kunna 
förebygga skadliga förändringar i 
livsstilen, säger Jaana Halonen.

eva ekerotH
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arvoden
P  Iogt-Nto:s ordförande  

76 875 kr/månad.
P  Riksdagsledamot 63 800 

kr/månad.
P  Statsministern 164 000 kr/

månad. 
P  Röda korsets ordförande 

63 800 kr/månad. 
P  Rädda barnens ordförande 

20 000 kr/månad (fritids-
uppdrag).

P  Scouternas ordförande 0 
kr/månad (fritidsuppdrag). 

P  ledamot i Iogt-Nto:s  
styrelse (ej arbetsutskott) 
20 500 kronor per år. 

P  ledamot i Röda korset, 
Rädda barnen och Scou-
terna 0 kr.   

Tobias Tengström är en av 
dem som motionerat för 
sänkta styrelsearvoden.
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rättELSE Det blev några fel på 
förra numrets Karlstadskarta 
med tips på sevärdheter – sam-
tidigt som ny information har 
kommit till. Det vill vi naturligtvis 
berätta om.

Boksalongen på Kongress-
caféet Korskyrkan ligger på 
Nygatan 16. tid: 18–20 den 30 

juni med litteraturquiz och bok-
bytarkväll.

Putte i Parken ligger på Norra 
fältet vid E18.

Båtbussarna avgår från olika 
kajplatser, till exempel från CCC.

Caféet vid Pråmkanalen i Haga 
heter Slussvakten.

Wermland opera ligger på 

malmtorgsgatan 2. Stora sce-
nen bjuder på midnattskonsert 
22.30–24.00 den 29 juni.

maria ZaitZeWskY rundgren

Oj, det blev fel på kartan
Kan man 
slippa varannan 
blöja så är det 
också bra.”
Camilla olofsson, 
verksamhetsutvecklare 
på NBV, om syftet med 
Sveriges första studiecirkel 
i babypotting.

Aktuellt. 

FO
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Förhöjd uppmärksamhet 
under Almedalsveckan
den nazistiska 
organisationen nordiska 
Motståndsrörelsen 
tänker närvara under 
årets Almedalsvecka 
och iogt-nto höjer 
uppmärksamheten.

i rÖrELSE Frågan har diskuterats 
inom det nyskapade nätverket 
Iogt-Nto mot rasism på Face-
book och lyftes sedan till diskus-
sion under helgens förbundssty-
relsemöte.

– Vi har kommit fram till att vi 
behöver ha mycket hög uppmärk-
samhet på att alla våra medlem-
mar på plats känner sig trygga, 
säger Erik Winnfors-Wannberg 
från Iogt-Nto:s förbundsstyrel-

se, och en av initiativtagarna till 
Iogt-Nto:s antirasistiska arbete.

tror du att Iogt-Nto kan bli 
en måltavla för nazister på grund 
av förbundets samarbete med 
Expo?

– Det är svårt att bedöma, men 
inte minst så har vi ju i dag ett 
stort antal medlemmar som har 
utomeuropeisk bakgrund eller är 
HBtQ-personer, båda är grupper 
som Nordiska motståndsrörelsen 
är aggressiva mot.

Det är inte första gången nazis-
tiska organisationer tar sig till 
almedalsveckan. 2014 närvarade 
Svenskarnas parti som möttes av 
protester och bortvända ryggar. 
men några sådana planer finns 
inte ännu. Åtminstone inte från 

Iogt-Nto:s håll.
Även frågan om bojkott av 

almedalsveckan kom upp vid 
Iogt-Nto:s senaste förbunds-
styrelsemöte.

– Ja, men det är inte aktuellt. 
Dels så är Nordiska motståndsrö-
relsen inte längre med i det offi-
ciella programmet och partierna 
på gotland har markerat mot 
deras närvaro. Detta är en plats 
för demokratiska organisationer 
och ska inte få förstöras av anti-
demokrater, säger Erik Winnfors-
Wannberg.

Iogt-Nto kommer som under 
tidigare år av almedalsveckan 
närvara för att arrangera semina-
rier och dela ut almedalsdrinken.

Jens Wingren

Nio principer för 
narkotikapolitiken
i rÖrELSE genom Sveriges lands-
råd för alkohol- och narkotikafrå-
gor, SlaN, har nykterhetsrörelsen 
och SlaN:s övriga medlemsorga-
nisationer slagit fast nio punkter 
för svensk narkotikapolitik:

1 Narkotikapolitiken ska base-
ras på kunskap och humanitet.

2 Förebyggande arbete är 
grunden.

3 lägre bruk ger mindre 
skadeverkningar.

4 Narkotikabruk är inte bara 
upp till den enskilde.

5 Det ska vara lätt att 
få vård.

6 Drogfrihet ska vara det 
långsiktiga målet.

7  Vård är bara första steget 
– vägen mot återhämtning 
är lång.

8 Samhällets reaktioner måste 
anpassas till människan.

9 Den narkotikarelaterade död-
ligheten måste minska.

Det skriver SlaN:s ordförande 
anders andersson och Sven-olov 
Carlsson, projektledare för att 
göra organisationerna mer synliga 
i narkotikadebatten, i en gemen-
sam debattartikel på Drugnews.

eva ekerotH

Detta är en plats för demokratiska 
organisationer och ska inte få förstöras 
av antidemokrater, säger Erik Winnfors-
Wannberg, iOGT-NTO.

I fokus. Här är din kongress

 1.  Boksalong på kongresscaféet, besök av författare, föredrag och annat. Kongresslokalen på Karlstad CCC.

 2.  Putte i parken, turne-rande festival, Stora torget.
 3.  Båtbussarna, för sight-seeing runt Karlstad, eller som transportmedel, avgår från Inre hamnen.

 4.  Hagaområdet med små roliga butiker, konst, caféer, secondhand, antikaffärer.
 5.  Caféet vid Pråmkanalen i Haga.

 6.  Sandgrundsudden. Fin promenad och bryggor att sola på.

 7.  Sandgrund. 
Lars Lerins konsthall, Västra Torggatan 3.

 8.  Värmlands museum och konstmu-seum, Sandgrundsgatan 3.
 9.  Stadsparken med blomsterprakt, café och glasskiosk.

10.  Löfbergs kafferosteri, trevligt café och kaffeprovning, Tolagsgatan 1.

11.  Inre hamnen med bra lunchserveringar på bryg-gorna i hamnen, Bryggudden.
12.  Mariebergsskogen med Naturum som har utställningar och bra lunch-servering, Treffenbergsvägen.

13.  Alsters Herrgård, Gustav Frödings minnesgård, Alster Herrgårdsväg 3.

14.  Carlis glasscafé på Järnvägsgatan med hem-gjord glass.

15.  Wermlandsoperan, Älvgatan 49. Här blir det galakväll kongressens sista kväll.Karlstad ligger i Värmland vid Vänerns norra strand, där Sveriges längsta älv möter Norra Europas största insjö. Här lever 90 000 invånare. 

Karlstad brukar ofta ligga på Sveriges tio-i-topp-lista när det gäller soltimmar.

Kongressförhandlingar i all ära, men Karlstad bjuder även på vacker natur och sevärdheter. Accent har valt ut de bästa Karlstadstipsen.TexT MAriA ZAitZewsky rundgren ILLuSTrATIoN MArtin thelAnder

Accent nr 3 2017.
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just hemkommen från världens första 
ballongflygning över Kebnekaise tillsam-
mans med äventyraren Robin Trygg är 
Peter Magnusson full av energi. Miljön 
där vi möts – ett bullrigt café i centrala 
Stockholm – står i bjärt kontrast till de 
lappländska vidderna han nyss lämnade. 
Men det är så hans tillvaro ser ut; en stän-
dig växelverkan mellan äventyr högt upp i 
skyn och mer jordnära sysslor i storstads-
djungeln. Som delägare i Peak Experience 
Gravity Sports har han ett företag att skö-
ta, och administrationen kräver minst lika 
mycket tid och fokus som ballongfärderna 
och fallskärmshoppen.

Hans handslag är fast, blicken intensiv 
och trygg. Det är bland annat tack vare den 
som de allra flesta av hans förstagångs-
hoppare faktiskt släpper taget om rädslan 
och låter sig falla handlöst. När det hand-
lar om bungy är det med en gummisnodd 
kring ankeln. En hisnande, skrämmande 
och, för vissa, livsomvälvande erfarenhet. 

Men om det ska vi tala senare.
Peter Magnusson skrattar till åt det 

där med gummisnodden. Det är en del 
av mytbildningen kring bungy. Det är 
förvisso sant att hopparen endast är 
fäst vid ett gummiband – det ska kännas 
omskakande, för att maximera upplevel-
sen. Men han jobbar stenhårt med säker-
hetstänket. Inget får gå fel, säkerhetsru-
tinerna är minutiösa.

– Det är betydligt farligare att supa sig 

full än att hoppa bungy. När man tappar 
kontrollen kan vad som helst hända, säger 
Peter Magnusson och ringar därmed in 
essensen av hela hans livsgärning; hälso-
samma kickar som boostar kropp och själ, 
får människor att växa och ger långsiktiga 
vinster, som alkohol eller andra droger 
aldrig kan ge.

Han dricker inte alkohol, har inte 
druckit en droppe sedan han var 17 år. Det 
är inget moraliskt ställningstagande eller 
aktivt beslut, det har bara blivit så, efter-
som han inte känner något behov av att gå 
in i något annat rus än det han får av att 
hoppa från höga höjder eller flyga ballong.

– Jag vill inte tappa skärpan och ris-
kera att förstöra det finkalibrerade 
belöningssystem som finns naturligt i 
oss alla och som triggas av häftiga upp-
levelser, säger han och rekapitulerar sin 
senaste starka upplevelse; flygningen 
över Sveriges högsta bergstopp. 

Äventyraren Peter Magnusson

”Fylla farligare än 
bungy jump”

Peter Magnusson får sina kickar genom 
bungyjump, fallskärmshoppning och 

ballongflygning. Därför har han aldrig känt 
behov av att dricka alkohol.

tExt MArIA ZAITZEWSKY ruNDGrEN Foto MIKAEL SöDErBErG

Fakta. Peter Magnusson

ålder: 47 år.
familj: Singel.
Bor: Stockholm.
gör: Driver Peak Experience gravity 
Sports tillsammans med Yashar modiri. 
Företaget arrangerar ballongflygningar, 
bungyjump och fallskärmshopp.
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Han berättar att man som ballongflyga-
re helt är i händerna på naturen och väd-
rets makter. Det är bara att böja sig och 
invänta rätt förutsättningar. Efter många 
veckors noggrann planering och täta kon-
takter med såväl Luftfartsverket som ren-
skötande samer – teamet ville inte riskera 
att störa dem – kom äntligen dagen då allt 
verkade klaffa. 

De startade från en glaciär och hela 
resan tog två timmar. När ballongen när-
made sig toppen skingrades molnen och 
himlen klarnade. En helt magisk natur-
upplevelse, enligt Peter Magnusson, som 
fortfarande känner sig ”hög” efter den 
unika färden.

Som utomstående kan man ändå fun-
dera över: varför var det så viktigt att 
flyga över Kebnekaise? Är det inte bara en 
machogrej och ännu en fjäder i hatten för 
några äventyrliga män som ständigt söker 
nya kickar?

Peter Magnusson tystnar ett ögonblick 
och låter frågan sjunka in innan han svarar.

– Det är en relevant fråga. Är det onö-
digt eller viktigt? Jag tycker nog att det är 
viktigt, förutsatt att man tar miljömässiga 
hänsyn. Evolutionärt är det framgångsrikt 

att utmana sig, ta kalkylerade risker och 
pressa sig själv till gränsen av sin förmåga. 
På så vis skjuts gränsen för vad vi klarar av 
fram. Att bryta okänd mark driver mänsk-
ligheten framåt och det är en viktig anled-
ning till varför jag gör det jag gör, säger han.

Att hjälpa människor att utmana sig 
själva känns fantastiskt, säger han och 
förtydligar:

– Alla är rädda innan de ska hoppa. Det 
är naturligt och ska så vara när det upp-
står en kamp mellan rädsla och intellekt. 

Man vet att sannolikheten att dö av hop-
pet är minimal, men är rädd ändå. Om 
man väl hoppar blir upplevelsen enormt 
stärkande. Kortvarig, stark stress har 
positiv effekt på immunförsvaret, man får 
nya insikter om sig själv – man klarade ju 
något man aldrig trodde sig kapabel till!

Han anser inte att det är något speciellt 
med människor som går igång på den här 
typen av extrema utmaningar, och han ser 
inte sig själv som en utpräglad kicksökare. 

– Alla har förmågan att våga språnget 
trots att de är rädda. Men alla väljer inte 
att bejaka det, säger han.

Peter Magnusson gjorde sitt första 
bungyjump i början av 90-talet. Han 
beskriver det som ett mandomsprov som 
var viktigt för honom då. Han var jät-
terädd innan hoppet, men efteråt fylldes 
han av en eufori som överträffade allt 
annat och han erfor en känsla av att kun-
na klara vad som helst. Genom att hoppa, 
rädslan till trots, blev han intensivt med-
veten om att saker kan kännas farliga utan 
att vara det. Det är en lärdom han har haft 
nytta av i livet.

– Att tala inför en stor grupp eller ha 
avvikande åsikter kan skapa stress och 

Bild från senaste 
expeditionen vid 
kebnekajse. 
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”Evolutionärt är 
det framgångs-
rikt att utmana 
sig, ta kalkyle-
rade risker och 
pressa sig själv.”
PETER MAGNUSSON
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rädsla. Men eftersom jag är van vid räds-
lan vet jag att det kan vara en god idé 
att genomföra det jag planerat i alla fall. 
Efteråt kommer jag att ha lärt mig något 
om mig själv.

Han menar att man har allt att vinna 
på att inte omedelbart reagera med rädsla 
inför något jobbigt. I stället ska man tänka 
ett extra varv och försöka resonera kring 
det som händer. Då kommer man förbi 
rädslan och kan handla rationellt. 

– Man är fortfarande rädd, men förmår 
att samtidigt tänka strategiskt och intel-
lektuellt. Det leder framåt och är utveck-
lande, säger Peter Magnusson.

Trots ett tusental fallskärmshopp och 
otaliga bungyjump i bagaget är han fortfa-
rande rädd. Inte på samma sätt som under 
de allra första hoppen. Men lagom rädd.

– Tappar man sin rädsla utsätter man 
sig lätt för onödiga risker. Men det finns 
ju andra sätt att utmana sig om man tyck-
er att vanliga hopp inte längre ger den 
där euforin man kände i början. Det kan 
exempelvis handla om att göra en bak-
åtvolt när man hoppar, då blir det något 
nytt som ger en tillräckligt värdefull kick, 
säger Peter Magnusson med ett leende, 
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och tillägger att för egen del gillar och 
behöver han den där växelverkan mellan 
rädsla och trygghet som uppstår när man 
ena stunden utmanas till det yttersta och 
nästa slappar i soffan.

En av de mest minnesvärda hopp han 
har gjort var ett fallskärmshopp från en 
ballong. Det skiljer sig från att hoppa från 
ett flygplan eftersom ballongen i princip 
är stilla i luften. Hoppet startar från noll 
och accelererar snabbt. Ballongen går att 
styra uppåt och nedåt, men inte sidledes. 
Med en fallskärm är det tvärtom. 

– Det var enastående utmaning för alla 
sinnen! Den upplevelsen levde jag länge på.

orden räcker knappt till när Peter 
Magnusson berättar. Han är driven, ener-
gisk, snabb i tanken och vill gärna för-
djupa resonemangen, som stundtals blir 
filosofiska och, ja, snudd på religiösa. 
Han pratar inte om lättköpta, kortvariga 
kickar, utan om upplevelser som betyder 
något, på riktigt.

På riktigt är också den starka sociala 
gemenskap som uppstår med dem som 
ägnar sig åt samma sak som han. Bara det 
i sig ger en lyckokänsla, tycker han.

– Man måste vara hundra procent när-
varande och ansvarstagande mot var-
andra. Det bygger starka band och är en 
basal och ursprunglig känsla. Man utveck-
lar en ovanlig form av kamratskap när 
man delar så speciella erfarenheter. 

Ett ord Peter Magnusson ofta återkom-
mer till är autenticitet. Lyckan han kän-
ner efter ett hopp är äkta – och den varar 
länge. Tack vare den känslan har han ald-
rig känt sug efter de kickar som alkohol 
eller andra droger kan ge. Inte heller har 

han känt behov av att våga mer med hjälp 
av alkohol – han är ju redan herre över 
sina rädslor.

– De kemiska kickarna går inte att jäm-
föra med de autentiska. De kan kännas 
bra i början, men när ruset klingar av har 
man ingenting. Man har inte lärt sig något 
eller presterat något. I stället hamnar man 
i obalans och tappar förmågan att uppleva 
verkligenheten som den är. Den förmågan 
ska vi vara rädda om, säger han.

Han berättar att det är just av det skälet 
som hans företag endast erbjuder alko-
holfritt bubbel efter ballongfärder. Bub-
bel, när korgen är åter på fast mark, är en 
trevlig tradition – men varför låta upple-
velsen grumlas av alkohol?

För Peter Magnusson råder det inga 
tvivel. Han är på rätt plats i livet och har 

förmånen att sedan mer än tjugo år arbe-
ta med något som på samma gång är en 
passion och en mission. Jobbet har fört 
honom till fjärran länder, där han har 
medverkat i olika event. Företaget anlitas 
även vid bland annat filminspelningar och 
reklamfilmer. 

Men bäst av allt tycker han nog ändå 
om mötena med alla tusentals pirriga, 
rädda förstagångshoppare som behöver 
motiveras och peppas för att våga sitt livs 
hopp.

– Vi jobbar med något viktigt och djupt 
tillfredsställande. Jag har aldrig träffat 
någon som har ångrat ett hopp, tvärtom. 
Många beskriver ett före och ett efter. 
Självbilden förändras för alltid. Det 
känns stort. P

”De kemiska 
kickarna 
går inte att 
jämföra med 
de autentiska.”
PETER MAGNUSSON

peter Magnusson 
nära toppen. 

FO
TO

: P
E

A
K

 E
xP

E
R

IE
N

c
E

18  AccENT NR 4-5/2017



20

Värvarkampanj i sommar
För medlemmar
I slutet av maj kör vi igång med en värvningskampanj där du som värvar medlemmar kan få ta del av fina 
premier. Kampanjen pågår under perioden 22 maj–31 augusti.

Värva 2 medlemmar och få 3 biobiljetter
Gyllene tillfälle för dig att värva två kompisar till organisationen så att ni tillsammans kan gå på bio och 
fira deras ställningstaganden.*

Värva 20 medlemmar och få en iPad
Du som ligger i ordentligt och lyckas värva minst 20 personer kan få en IOGT-NTO-brandad iPad
som du även kan ha användning av när du jobbar med den digitala delen av engagemangskonceptet.* 

Medlemmarna ska ha betalat sin medlemsavgift senast 30 september och vi skickar ut både biobiljetter 
och iPads under oktober.

*Anställda på förbundskansliet och deras familjer kan ej delta i utdelningen av biobiljetter eller iPads
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11
saker du 

(kanske) inte 
visste om

Tollare folkhögskola kom i 
Iogt-Nto:s ägo genom att den, 
för stockholmare, kände möbel-
fabrikören Conrad Åhlberg 
(Åhlbergs möbler) 1932 ropade 

in gården på auktion och bytte den 
mot Stockholms godtemplares som-
marhem i Skärsätra på lidingö. 

Elisabeth Hesselblad, som helgonförklara-
des förra året, konverterade till katolicismen 
när hon arbetade som privatsjuksköterska 
i en katolsk familj i USa. Dit hade hon rest 
1888 för att studera till sjuksköterska och 

tjäna pengar till familjen hemma i Sverige. Resan 
har troligen betalats med pengar som hennes far, 
Robert Hesselblad, förskingrat från logen thor i 
Skövde, som hade stadens första bibliotek. 

olof Bergström, som tog 
Iogt till Sverige 1879, var en 
framgångsrik kolonisatör och 
entreprenör. I det framväx-
ande USa grundade han sta-

den gothenburg. Engagemanget för 
nykterhetsrörelsen avtog i takt med att 
festandet tilltog. Han dog utblottad och 
alkoholiserad 1910. 25 år efter hans död 
tog några med-
lemmar initiativ 
till att hedra 
sin grundare 
genom att resa 
en minnessten i 
Hälsingland där 
han växt upp. 

Tollare folkhögskola.

Elisabeth Hesselblad.

När de fem första 
kvinnorna valdes in 
i Riksdagen 1922 var 
Iogt-medlemmen agda 
Östlund en av dem. Hon 

var inte ensam nykterist. genom 
åren har 
Riksdagen 
haft fler 
än 1 000 
nyktra 
ledamöter. 

Agda Östlund.

tExt EVA EKEroTH
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Accent är fem år äldre än Iogt-
Nto. 1965 beslöt nämligen chef-
redaktörerna för Iogt:s tidning 
Reformatorn och Nto:s tidning 
ariel att de skulle gå samman 
och ge ut en gemensam tidning 
som fick namnet accent. 

Studiecirkelns fader 
oscar olsson höll 
Sveriges första studie-
cirkel i godtemplaror-

dens regi hösten 1902 på ett 
nykterhets-kafé i lund. 

under två veckor i oktober 1994 såldes drygt 
100 000 orkidébuketter i Iogt-Nto:s namn. 
Förutom blomförsäljningen såldes orkidénålar, 
och en ”barn hjälper barn”-gala, där drottning 
Silvia medverkade, genomfördes. medlen från 

orkidékampanjen användes till att finansiera en 
skolkampanj om narkotika i Sverige och att bidra 
med 1,7 miljoner till Världshälsoorganisationens 
gatubarnsprojekt under tre år. orkidékampanjen 

genomfördes sammanlagt tre gånger under 1980- 
och 1990-talet. 

under större 
delen av 1990-talet 
var Iogt-Nto-
rörelsen en av tre 
delägare i astrid lind-

grens värld. anledningen 
till att rörelsen gick in med 
aktiekapital var dels möjligheten att få sälja lotter 
till besökarna i parken och dels att Junis skulle få 
möjlighet att spela teater på parkens scener. 

IoGT-NTo var först i Sverige med att anordna 
en julkonsert med kända artister. Den hölls i 
Berwaldhallen i Stockholm 1988 under namnet 
Vit jul. Konserten bandades av Sveriges radio 
och sändes på nyårsafton samma år. För arrang-

emanget svarade arrangemangsservice, en artistför-
medling som Iogt-Nto drev mellan 1988 och 1995. 
Julkonsert-verksamheten pågick till 1995. 

På initiativ av IoGT-NTo invigdes 1996 
ett ordenshus på Skansen. Valet föll på 
föreningen Brofästets lokal i Raklösen 
utanför Ullfors i norra Uppland. Huset 

flyttades till Skansen. Efter Skansens önskemål är inte-
riören återställd till hur den såg ut på 1930-talet. 

under IoGT-NTo:s folk-
högskola Wendelsberg 
flyter ett vattendrag som 
förbinder den omgivande 
parkens dammar. Vattnet 
kan nås via en lucka i köket 
där läraren Herger Karl-
berg enligt sägnen trillade 
ner när han, dubbelvikt på 
grund av ryggskott, mis-
sade att luckan var öppen. 

Han kom upp botad från ryggskottet och vattnet anses 
sedan dess undergörande.

Robert Wells och Carola Häggkvist 
är några av de kända artister som 
uppträtt för Vit jul.

Oscar Olsson.

Tidigare rektor 
sven Östberg lyfter 

på luckan.

Första numret av Accent.
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piller

i Waterbury ser man flera 
äldre övergivna fabriker 
runt omkring och i staden.

till

Från
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En drogepidemi härjar i USA. Det senaste 
decenniet har opioidbruket ökat flera gånger om. 
Det här är berättelsen om epidemin och de stora 
läkemedelsbolagens roll i den.
tExt: MArTIN BruSEWITZ  Foto: ANDErS AHLGrEN
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Han rasar ihop och börjar skaka i spas-
mer. När han vaknar till medvetande igen 
står en polisman böjd över honom. Han 
lyfts över på en bår. Sedan faller han ned 
i mörkret igen. Det är dagen före julafton 
2016 och han dör nästan. Polisen räddade 
hans liv med naloxon, ett nässpray som 
häver effekten av heroinöverdoser. 

Vi träffar Dan Arnone i staden Water-
bury, Connecticut, ett av de samhällen där 
den drogepidemi som rasar i USA slagit 
hårt. Den före detta industristaden, Brass 
City (mässingsstaden) som den kallas, 
är ungefär lika stor som Linköping. Här 
dog 38 människor av opioider överdoser 
2015 (Opioider är samlingsnamnet för en 
stor grupp droger, bland annat heroin och 
starka smärtstillande medel som morfin 
och oxykodon).

Vi står på parkeringsplatsen utanför 
ett motell, det blåser iskalla vindar. Mot-
ellets föreståndare har precis berättat 
att det brukade bo en massa langare och 

drogkurirer på motellet, men att de nya 
ägarna sparkat ut dem. 

– Ni undrar över heroin? Ni har kom-
mit till rätt ställe. Det här är en riktig 
jävla högborg för droger. Folk kommer till 
Waterbury från hela Connecticut för att 
köpa billigt heroin, säger Dan Arnone.

Han är 25 år gammal, klädd i mjukis-
byxor och en hoodie. Tittar genom tjocka 
glasögon. Han ger oss knarkarens Water-
bury, en rundtur till platserna i en miss-
brukares vardag. Han visar oss apoteket 
där man kan köpa rena nålar, bostadsom-

rådet med förfallna trähus där flera drog-
tillhåll finns, närbutiken på Walnut street 
där langarna samlas, den lilla parkerings-
platsen uppe på höjden intill ett bostads-
hus där han brukade parkera och skjuta 
heroin. Han berättar om desperationen: 
langarna som inte ser någon annan möj-
lighet att tjäna pengar, knarkarna som gör 
vad som helst för att skaffa droger.

Det började på högstadiet för Dan 
Arnone. En kompis mamma gick på smärt-
stillande. Hon hade en burk piller i bad-
rumsskåpet och kompisen tog med sig någ-
ra till skolan. De tog dem på lunchrasten. 

– Det pratades om heroin och marijua-
na. Men ingen pratade om smärtstillande. 
Som ung tänkte jag att pillren inte kan 
vara dåliga eftersom det är läkare som ger 
dem till folk. Det är ju medicin, hur farligt 
kan det vara?

Hela sitt liv hade Dan Arnone känt som 
ett tomrum inom sig, att någonting sak-
nades, att han inte passade in. Av pillren 
blev han självsäker, utåtriktad, produktiv. 
Han började ta dem allt oftare.

– Det är helt sjukt. Vissa får en jobbre-
laterad skada och smärtstillande skrivs 
ut. När de blir bättre och doktorn drar in 
medicinen är de redan beroende. Och de 
vänder sig till gatan. Det kan vara advoka-
ter, hemmafruar, läkare… jag har sett alla 
typer missbruka.

Vi kör upp på en höjd ovanför staden. 

”Folk kommer till Waterbury 
från hela connecticut för att 
köpa billigt heroin.”
DAN ARNONE

Dan Arnone utanför apoteket där 
han köpte rena nålar varje dag. 
”ibland står det langare utanför 
och försöka sälja heroin till en”

Waterbury ligger i New Haven, 
Connecticut, UsA.

Waterbury
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 i Waterbury finns många områden där 
de flesta husen är igenbommade. Dan 
Arnone berättar att många missbrukare 
bryter upp dessa hus och bor i dem.

Bilen Dan Arnone bodde i under två veckor 
i vintras. Han berättar att ensamheten och 
kylan i bilen var en stor anledning att han 
ville sluta med heroin.
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Dan kliver ut och tänder en cigarett. Hit 
brukade han köra med sin bil, sitta i den 
och sätta sprutan i armen. Han drar dju-
pa, nervösa bloss.

– Jag kom nyss ur missbruket, det har mig 
fortfarande i ett starkt grepp, säger han.

Vid sjutton års ålder var han en fullfjä-
drad pillermissbrukare. Köpte smärtstil-
lande som han krossade och snortade. 
Kroppen utvecklar snabbt tolerans mot 
opioider, vilket betyder att man behöver 
mer och mer för att uppnå ruset. Det blir 
snabbt en dyr vana. Ett piller kostar 30 
dollar, ungefär 250 kronor, på gatan. I 
början räckte det med en fjärdedels pil-
ler, snart behövde han två, sedan sex, 
åtta, tio piller. Hans missbruk kostade 
flera hundra dollar per dag.

Så fort han inte tog piller kom absti-
nensen, ”drogsjukan” som han kallar 
den. Det värsta han någonsin upplevt: 
extrema magsmärtor, muskelsmärtor, 
svår ångest, depression. Livet kom att 
handla om att hålla drogsjukan borta. 
Han började sälja droger för att finan-
siera sitt missbruk.

– Vissa jag känner tog pillren under 

några år, sen bara slutade de. För mig 
fungerade det inte så. Jag kunde inte sluta.

En dag greps Dan Arnones leverantör 
av polisen och han kunde inte sälja dro-
ger längre. Hans pengar började ta slut 
och desperationen växte. För 20 dollar 
fick han fyra påsar heroin. Det var en 
nödsituation, han skulle bara testa det 
denna enda gång.

– Jag tog en och blev så hög. Jag spydde, 
sov inte på hela natten. Det var mitt i vin-
tern och jag var ute i shorts och en t-shirt, 
så varm, totalt stenad, helt upprymd. Det 
var som att bli hög för första gången.

Han tog aldrig piller igen efter det. 
Livet handlade från och med då om hero-
in och ingenting annat. Han lurade folk 
omkring sig, stal, ljög för sin flickvän, 
sålde droger. Allt fler människor vände 
honom ryggen.

– Det är så otroligt ensamt. Att vara en 
del av samhället, på riktigt, det är motsat-
sen till att ta droger. Missbruk är att vara 
totalt frånkopplad och att försöka känna 
sig okej medan man är det.

Det var till slut ensamheten som fick 
honom att lägga in sig för rehabilitering. 

Han hade sålt nästan allt han ägde för 
att köpa droger. Han var hemlös och 
bodde i sin bil.

– Det varade inte så länge. Vissa gör det 
under flera år. Jag vet inte hur de klarar 
det utan att bryta ihop. Några veckor var 
det jag behövde för att inse hur misera-
belt det var, hur ensamt det var. Jag ville 
ha något annat. Jag ville ha kontakterna 
tillbaka i mitt liv, de jag förlorat. Jag ville 
vara en del av allting.

Vi har kört till en skogsdunge intill en 
damm. Dan Arnone blickar ut över vattnet.

– Att känna sig lycklig av något alldag-
ligt, bara av att ta en promenad. Känslan 
man får efter några timmar utomhus, över 
att känna sitt hjärta slå och komma bort 
från allt, vara med sig själv. Med hunden. 
Att vara okej med var man är utan några 
substanser, det känns så jävla fantastiskt. 
Det känns som att jag äntligen växer upp.

Dagen före julafton, då Dan Arnone näs-
tan dog, trodde han att han hade skjutit 
heroin. Men när labbresultaten kom till-
baka visade de att det inte fanns ett spår 
av heroin i hans kropp – han hade injicerat 
en blandning av fentanyl och oxykodon, 
två starka smärtstillande mediciner.

– Man kan inte lita på langare, de vet i fan 
vad det är de säljer. De vill bara tjäna peng-
ar. När de blandar ut heroinet vet man inte 
hur starkt det är. Dagen innan jag överdose-
rade injicerade jag 30 påsar heroin, överdo-
sen fick jag av bara två påsar! Det är som att 
spela rysk roulette med en nål. P

”När de blandar ut heroinet vet 
man inte hur starkt det är.”
DAN ARNONE

Dan Arnone berättar att han brukade åka hem 
till en langare, köpa heroin och sedan parkera 
bilen vid det här räcket och skjuta upp, mitt i 
ett bostadsområde i Waterbury.
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Superbowl, den årliga finalen i ameri-
kansk fotboll, är den största tv-händelsen 
i USA. Förra året såg över 111 miljoner 
människor matchen. Reklamfilmerna som 
sänds under matchen ses med andra ord 
av en ofantlig mängd människor och har 
i sig blivit ett populärkulturellt fenomen. 
Reklamtiden kostar astronomiska sum-
mor (mer än 116 000 dollar per sekund). 
I amerikanska dagstidningar skrivs det 
nyhetsartiklar om själva reklamfilmerna. 

Att se reklamerna under Superbowl är 
att sätta ett finger på samtidens puls. Om 
det är värt att betala flera miljoner dollar 
för att visa en filmsnutt om en medicin 
mot förstoppning orsakad av en opioid 
betyder det att väldigt många människor 
tar opioider.

Från 90-talet och framåt har bruket av 
semisyntetiska opioider i form av smärt-
stillande mediciner framtagna ur morfin 
skjutit i höjden i USA. Läkare har skrivit 
ut de starka, beroendeframkallande läke-
medlen snabbare än sin egen skugga och 
landet har mer eller mindre översväm-
mats av opioider. I dag talas det om en 
epidemi som jämförs med HIV/AIDS öde-
läggande framfart under 80- och 90-talen. 

Fem procent av jordens befolkning 
lever i USA och konsumerar 80 procent 
av alla smärtstillande opioider, enligt en 
rapport av Express Script, ett företag som 
bland annat analyserar data gällande läke-

läkemedel 
som droger
Under Superbowl 2016 sändes en reklam under 
matchens andra kvart för en medicin mot förstoppning. 
Men inte vilken förstoppning som helst, utan 
förstoppning orsakad av opioidbruk.

medel. 2015 skrevs 249 miljoner recept för 
opioider ut i USA, det är mer än ett recept 
per vuxen i landet. Samma år dog 33 000 
människor av opioidöverdoser enligt siff-
ror från den statliga myndigheten Cen-
ters for Disease Control and Prevention. 
Mer än hälften av dem hade tagit en drog 
utskriven på recept.

Hur blev det så här?

1 Vissa skyller direkt på läke-
medelsbranschens aggressiva 
marknadsföring och påkostade 
lobbying (enligt the Center for 

Public Integrity spenderade läkemedels-
industrin 880 miljoner dollar på lobbying 

mellan 2006 och 2015). Företaget Purdue 
Pharma har av tidsskriften The Weekly 
pekats ut som direkt ansvarig för hela epi-
demin.

När de lanserade sin medicin Oxy-
contin 1996 gjordes det med den hår-
daste marknadsföringen av ett läkemedel 
någonsin. Deras armada av säljare, drivna 
av stora bonusar baserade på hur mycket 
de sålde, riktade in sig direkt på läkare, 
inte bara smärtspecialister, utan på all-
mänläkare, ögonläkare, alla som kunde 
skriva ut recept. Pillret har i dag ungefär 
en tredjedel av den totala marknaden för 
smärtstillande. Företaget har i ett upp-
märksammat rättsfall som slutade med 
böter på över 600 miljoner dollar, erkänt 
att de medvetet underdrivit hur beroen-
deframkallande läkemedlet är.

2 En annan anledning sägs vara 
den nolltolerans mot smärta 
som finns i det amerikanska 
samhället. 

”2015 skrevs 249 miljoner 
recept för opioider ut i USA.”
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Efter 70-talets heroinvåg var läkare i 
USA under 80-talet återhållsamma med 
att skriva ut opioider. Men några viktiga 
studier som gjordes under årtiondet för-
minskade risken som smärtbehandling 
med opioider innebär. En av dem gjordes 
av Dr Hershel Jick. Han studerade över 
11 000 patienter som behandlades för 
smärta med opioider och drog slutsatsen 
att risken för beroende är låg och att min-
dre än 1 procent av dem som hamnade i 
missbruk dog som en följd av sitt drogan-
vändande. 

Ett skifte inträdde under 90-talet: man 
började återigen omfamna starka, smärt-
stillande medel. I vården började man 
prata om smärta som det femte vitalteck-
net, det vill säga smärta kom av många att 
ses som någonting lika viktigt som de fyra 
kontrollpunkterna kroppstemperatur, 
andning, puls och blodtryck.

2001 släppte The Joint Commission, en 
fristående, non-profit-organisation vars 
mål är att förbättra den amerikanska vår-
den, ett styrdokument om hur patienters 
smärta ska hanteras av vården. I det fast-
slås bland annat att "sjukhus ska respek-
tera patientens rätt till smärtbehandling". 

Dokumentet pekas återkommande ut 
som en milstolpe på USA:s väg mot att bli 
pillermissbrukens moderland. Organisa-
tionen har slagit ifrån sig sin delaktighet 
i epidemin bland annat med argumentet 
att deras standard "inte kräver" att man 
behandlar smärta med just medicin.

3 Pengar spelar också in. Inte bara 
för läkemedelsindustrin utan 
även för langare och läkare finns 
stora pengar att göra. Ett exem-

pel: i New York greps 2014 en läkare som 
under en 18-månadersperiod ska ha skri-
vit ut över 17 000 recept. Det är lika med 
drygt 3 miljoner piller totalt. Vilket är värt 
häpnadsväckande 780 miljoner svenska 
kronor på gatan.

Så vad har detta med heroin att göra? 
Dan Arnones historia är på många sätt 
berättelsen om USA:s epidemi. 80 pro-
cent av alla heroinmissbrukare börjar med 
smärtstillande receptbelagda opioider, 

enligt en vetenskaplig artikel publicerad 
i International Journal of drug policy. 
Många går, liksom Dan Arnone, över till 
heroin eftersom det är billigare, starkare 
och lika enkelt att få tag på.

2012 nådde opioidhysterin sitt klimax 
och över 2 miljoner människor miss-
brukade opioider i USA. Katastrofen var 
vid det här laget uppmärksammad och 
åtgärder började vidtas. Polisen fokuse-
rade på "pillmills" (så kallas vårdcentra-
ler och kliniker som skriver ut mängder 
med recept), och kontrollen av läkare och 
patienter skärptes och centraliserades. 
Läkemedlen gjordes svårare att missbru-
ka, till exempel genom att göras okross-
bara, den federala regeringen satsade 
pengar på utbildning och upplysning, och 
så vidare. 

Det gav resultat.
Sedan 2012 har antalen utskrivningar 

av opioider sjunkit i 49 delstater. I hela 
landet har utskrivningarna under åren 
2013–2015 minskat med 12 procent enligt 
IMS Health, ett företag vars data-analyser 
används av sjukhus, läkemedelsbolag och 
andra aktörer inom vården i USA. Symp-
hony Health Solutions, ett annat informa-
tionsföretag, fick siffran till 18 procent.

Men dödsfallen minskar inte. Och 
heroinbrukandet fortsätter att öka. 
Enbart från år 2014 till 2015 steg antalet 
dödsfall på grund av heroinöverdoser 
med 20 procent. När tillförseln av piller 
stryps vänder sig folk till heroin.

Det finns i dag dessutom ytterligare skäl 
till oro: Donald Trump. USA:s 45:e presi-
dents väljarsiffror var som bäst ( jämfört 
med Mitt Romneys 2012) just i de coun-
ties som drabbats hårdast av opioidepi-
demin. President Trump har lovat att han 

på Waterburys bibliotek finns en hylla om smärta 
och smärtlindring. Många av dagens heroinister blev 
beroende av opiater från smärtstillande medicin.

”När tillförseln 
av piller stryps 
vänder sig folk 
till heroin.”

”Till och med när missbrukare 
får förstoppning finns pengar 
att göra.”
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fler dör av narkotika i Sverige, 
och majoriteten av dödsfallen är 
opioidrelaterade. till opioiderna 
hör både illegala droger som 
heroin och läkemedel som 
metadon.
tExt: EVA EKEroTH

I jämförelse med andra EU-länder 
ligger Sverige väsentligt sämre till 
än genomsnittet, trots att andelen 
svenskar som någon gång testat nar-
kotika är jämförelsevis lågt. 

Den svenska rapporteringen kom-
pliceras dock av att Sverige redovi-
sar narkotikadöd på olika sätt. Dels 
finns Socialstyrelsens dödsorsaks-
register, dels finns Toxreg, ett regis-
ter som bygger på rättsmedicinska 
analyser, och slutligen sammanstäl-

ler Folkhälsomyndigheten statistik 
till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, 
utifrån deras kriterier. Men oavsett 
vilket register man tittar i ökar anta-
let människor som dör av narkotika 
i Sverige. 

Enligt Socialstyrelsens döds-
orsaksregister avled 949 personer 
av förgiftning med narkotika eller 
läkemedel under 2015, vilket är den 
högsta andelen under 2000-talet. Av 
dem var 70 procent män och 30 pro-
cent kvinnor. 

Bland männen är överdos den 
vanligaste dödsorsaken, medan 
självmord dominerar bland kvinnor. 
Ofta går det inte att avgöra om döds-
fallet var avsiktligt eller en olycks-
händelse. P

opioiddödsfall 
ökar i sverige

ska ta itu med problemet. Han har sagt att 
han ska stoppa droger från att komma in 
från Mexiko och Kina, hur det ska gå till är 
ganska vagt uttryckt. Han ska tillåta flera 
mediciner som kan stävja missbruk och 
sänka taket för mängden opioider som 
kan säljas, samt säger att han vill satsa på 
tillgången av vård för missbrukare. 

Samtidigt får en av de andra frågor pre-
sident Trump nu driver hårdast många 
som jobbar med och kring missbruk, samt 
ännu fler som lider av missbruk, att bäva 
inför framtiden. Trump har ju som bekant 
lovat att skrota The Affordable Care Act, 
också känd som Obamacare. 2,8 miljoner 
människor får sina behandlingar för miss-
bruk finansierade genom Obamacare. 
Dan Arnone är en av dem.

om vi återvänder till reklamsnutten 
under superbowl så är den en symbol för 
mer än bara det utbredda missbruket. 
Läkemedelsföretagen tjänar inte bara 
pengar på att sälja de starka mediciner 
som gör folk beroende, de tjänar även 
pengar på alla de mediciner som är kopp-
lade till drogepidemin: avvänjningsdroger 
och överdosstävjare. Till och med när 
missbrukare får förstoppning finns peng-
ar att göra. P

Källa:  Socialstyrelsens dödsorsaksregister 
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Fem av tio festivalarrangörer vill inte besvara 
Accents frågor om alkohol och andra droger 
på den egna festivalen. En av de fem som svarat 

är Trästockfestivalen – som valt nolltolerans.
tExt MArI joHANSSoN ocH uLrIcA AMBjörN Foto ISTocK

festival
fyllan

– 5 av 10 arrangörer 
vill inte prata droger
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– Vi har inte tid att svara just nu. 
Så låter det när Accent kontaktar 

arrangörerna för några av sommarens 
populäraste svenska musikfestivaler. 

Vi ville veta hur arrangörerna arbetar 
och tänker kring alkohol och andra dro-
ger; om de arbetar förebyggande, hur de 
ser på sitt ansvar för besökare, och vad 
som händer om personal eller anlitade 
artister är berusade eller påverkade av 
andra droger. 

Flera av arrangörerna bad Accent att 
mejla i stället för att ringa, men trots upp-
repade påminnelser har de inte svarat – se 
lista här intill.  

 En av de två arrangörer som tydligt 
avböjt är Sweden Rock: ”Säkerhets- och 

arrangörer 
som…
… inte svarat
Emmabodafestivalen.
Summerburst, Stockholm.
Öland roots.

…avböjt att svara
Bråvallafestivalen, Norrköping.
Sweden Rock, Sölvesborg.

…svarat
Fishbait rock festival, Åland.
malmöfestivalen.
RixFm festival, flera orter.
trästockfestivalen, Skellefteå.
Way out west, göteborg.

drogförebyggande arbete är något som 
vi har ett nära samarbete med polisen 
om, men generellt ingenting som vi 
kommunicerar utåt. Så jag får tyvärr 
tacka nej till medverkan i denna inter-
vju”, skriver Sofia Lindqvist Lacinai, 
marknads- och kommunikationschef.

När det gäller förebyggande insatser 
sticker Trästockfestivalen ut som den 
enda arrangören med nolltolerans:

– Vi har beslutat att inte sälja alkohol 
på området, samt att ingen får förtära 
alkohol innanför våra grindar. Allting 
grundar sig i att vi vill att alla ska kän-
na sig välkomna – från pensionärer till 
70-talister med barnvagnar –här ska 
alla kunna mötas. Man är här för kul-
turen och för att upptäcka ny kultur. 
Vi vill inte stänga ute någon för att de 
själva eller dess föräldrar känner att det 
är för stökigt.  Vår festival är generellt 
lugn, vilket vi tror beror på att vi inte 
säljer alkohol, svarar Ludwig Eriksson, 
Trästockfestivalen.
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Sommaren är här vilket betyder att 
festivalsäsongen drar igång. Många kom-
mer få uppleva sina livs bästa dagar, andra 
sina värsta. För festivaler är inte bara ett 
ställe där man kan se sina favoritartister 
uppträda, umgås med vänner, träffa nya 
människor och dansa. Det är också en 
miljö där glädjerop blir till fylleslag, lycka 
blir till minnesluckor och sexuella över-
grepp blir löpsedlar. 

För många är festival synonymt med att 
dricka alkohol. 

– Jag upplever att på de allra flesta stäl-
len så är festival lika med alkohol. Det ska 
vara öltält, och både de som säljer och 
arrangörerna gör en grej av det. De använ-
der alkoholen i sin marknadsföring och 
den får även stort utrymme på festområ-
det, säger Jan-Ove Ragnarsson, distrikts-
ordförande i IOGT-NTO Östergötland.

– Där emot är de inte lika tydliga med 
vad det finns för alkoholfria alternativ. 
Om det nu finns några. 

Jan-Ove Ragnarsson engagerar sig i 
frågan om alkohol- och andra droger på 
musikfestivaler. Och hans vägval är att 
driva frågan genom att, som han säger, 
”stötta de goda krafterna.”

– jag tror vår största insats är att få 
de som anordnar festivalerna att tänka 
till. Då finns det två huvudvägar man kan 
ta: Man kan gnälla och tjata och säga att 
detta är dåligt, eller kan man komma med 
ett alternativ som inspirerar till att göra 
något bättre. 

Jan-oves festival 

”Nolltolerans 
gäller både 
backstage och 
framför.”
EMElIE cHRISTENBRUNN, FISHBAIT 
ROcKFESTIVAl

Johan Fridh, Malmöfestivalen, uppger 
att polis, fältgrupp och socialarbetare 
jobbar aktivt på och utanför festivalom-
rådet med att uppsöka och hjälpa ung-
domar som är påverkade, samt att de 
har egna ”ungdomsvärdar” på området. 
Ungdomar erbjuds också bussbiljetter 
”så att de ska komma säkert hem” från 
festivalen. Man har även diskussioner om 
att ha alkoholfria barer. Något som Way 
Out West har prövat på med gott resultat 
och utvecklat: 

– Hos oss är inte det alkoholfria ett 
alternativ, utan något vi har på alla ser-
veringar. Det finns en helt annan medve-
tenhet och man efterfrågar alkoholfritt 
på ett helt nytt sätt i dag. Vi har en alko-
holfri bar i samarbete med UNF och God 
dryck. Det är viktigt att arbeta förebyg-
gande och att inte normalisera alkohol, 
svarar Johan Skoglund, Way out west.

Fish bait rock festival, som arrang-
eras vid ett bryggeri, uppger att det aldrig 
hänt hos dem att en anlitad artist använt 
narkotika, att ”nolltolerans gäller både 
backstage och framför”, samt att perso-
nal ”givetvis inte får vara påverkade av 
alkohol under arbetstid”:

– Det är klart att vi har ett stort ansvar. 
Brukar du narkotika åker du ut direkt. 
Men på tre år har vi bara behövt kasta ut 
två personer som bråkade med varandra 
för att de var fulla, uppger Emelie Chris-
tenbrunn, och tillägger:

– Vi kör också med att om man är min-
derårig så måste man ha två band runt 
handleden, så att de som säljer lättare ska 
ha koll på vilka som inte får köpa. Banden 
räknas också som biljett, så klipper man 
av ett så åker man ut.

För rix FM:s räkning svarar Anders 
Sjöland att de ”bara gästspelar på andra 
festivaler, så det är egentligen de som 
jobbar lokalt som har hand om den frå-
gan (alkohol och andra droger)”, och 
att det ofta är kommunerna själva som 
arrangerar. De har heller inte svarat på 
Accents fråga om vilket ansvar de anser 
att de själva och andra arrangörer har när 
det gäller alkohol och andra droger. P

Många sätter likhetstecken mellan musikfestival och 
droger. Det vill Jan-Ove Ragnarsson, IOGT-NTO, ändra 
på. Han väljer att inspirera i stället för att gnälla.
tExt MArI joHANSSoN
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För många är festival synonymt med att 
dricka alkohol. Men det går att förändra.

Jan-Ove Ragnarsson.
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Jan-oves festival 

så tycKer vi:

Hur tycker du att 
alkohol och andra 
droger påverkar 
festivalstämningen, 
och vad tänker du kring 
alkoholfritt?
daniel svensson, 23 år, student och 
egen företagare.

– alkohol känns ju mer lugnt, tycker jag. 
men alla de 
andra drogerna 
tycker jag att 
man kan skippa. 
De förstör, det 
gör säkert alko-
hol också, men 
de förstör mer. 

– Det är inget 
kul att se påver-

kade artister spela live. De blir bara dåliga. 
– Jag är för alkoholfria festivaler och för 

alkoholfria campingar, det är bra att det 
finns båda. De kan ju försöka börja med 
alkoholfri camping på varje festival. man 
kanske borde ha det som regel att det 
måste finnas. 

lovisa Åström, 20 år, student. 
– För mig och mitt tjejgäng är det en 

självklarhet att 
vi dricker alkohol 
på festivaler. Vi 
kan såklart ha 
kul utan alkohol 
också, men att 
folk dricker alko-
hol har jag inget 
emot. Det skapas 
samhörighet 
och glädje, men 
också en väldigt otrygg stämning i vissa 
situationer. 

 – många åker på festivaler just för festen 
och alkoholen. Jag åker förstås till festiva-
ler där det är bäst artister. om en alkoholfri 
festival med riktigt bra artister dyker upp så 
kan det vara ett alternativ. 

– Jag trodde aldrig det skulle ske på 
Bråvalla men detta är såklart jättebra att 
de ska ha en alkoholfri camping. tror det 
kan locka fler besökare som inte är där för 
festerna utan för artisterna. Kul! Jag tycker 
att fler festivaler borde skaffa alkoholfria 
campingar. Festivaler ska vara tillgängliga 
för alla, även de som vill dit för artistens 
skull , men som aldrig åker dit på grund av 
problemen kring alkohol.

– Kan vi få ansvariga, sponsorer med 
flera att medverka så kan vi göra det på 
ett bättre sätt genom att arrangörerna 
själva tar ett socialt ansvar.

Jan-Ove Ragnarsson har besökt fes-
tivaler och stadsfester och gjort succé 
med Sober Bar, en bar som bara säl-
jer alkoholfria drycker. Det är inte bara 
besökarna som uppskattar det, utan även 
arrangörerna som har varit väldigt till-
mötesgående. 

– Vi fick själva välja plats där vi skulle 
ha vår Sober bar, vi betalade inget för att 
vara där, och vi blev omnämnda i deras 
marknadsföring, säger han.  

Jan-Ove Ragnarsson tycker att han fått 
god respons på sitt arbete och intresset 
har växt.  Men hans mål är som sagt att 
få arrangörerna att ta ett större socialt 
ansvar. En festival som han tar upp som 
ett gott exempel är Bråvalla i Norrkö-

ping, som startat Frivalla, en camping-
plats där man inte får ta med alkohol in 
på området. 

– De har nog börjat inse att med så 
många besökare måste det finnas bra och 
attraktiva alternativ. Bråvalla har också 
numera ställen som enbart serverar 
alkoholfria drycker, säger han.

Bråvalla är dock en av de arrangörer 
som avböjt att besvara Accents enkät om 
alkohol och andra droger. 

– I festivalsammanhang är det en 
känslig fråga som behöver jobbas bort, är 
Jan-Ove Ragnarssons kommentar. 

Han påpekar att alkohol och andra 
droger är en känslig fråga också i andra 
sammanhang: 

– Det största framsteget för en drogfri 
festivalmiljö skulle vara att ingen känner 
press att dricka eller ta droger. P
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”Med så många besökare 
måste det finnas bra och 
attraktiva alternativ.”
JAN-OVE RAGNARSSON, IOGT-NTO.
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I juni samlas IOGT-NTO-rörelsen i Karlstad för 
att staka ut framtiden. Accent har pejlat in de 
hetaste frågorna, och under kongressdagarna 
hittar du nyheterna på accentmagasin.se.
tExt EVA EKEroTH  IllUStRatIoN MAjA LINDBErG
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Precis som till kongressen i Lund 
2015 är fördelningen av resurser den fråga 
som engagerat flest motionärer. Av de 57 
motionerna till årets kongress handlar 14 
stycken om hur organisationens pengar 
ska användas. 

Nio handlar specifikt om fördelningen 
mellan central nivå och distrikt eller för-
eningar, medan fem tar upp hur medlen 
ska användas på andra sätt. De gäller stor-
leken på förbundsstyrelsens arvoden, om 
stimavgiften kan förhandlas och betalas 
centralt, om förbundet kan sponsra dem 
som tävlar i någon idrott för IOGT-NTO, 
och om stöd till föreningar i form av cen-
tralt inköp av bokföringsprogram och 
annat stöd till kassörer, respektive cen-
tralt stöd till lokala arbetsgivare.

En av dem som motionerat om resurs-
fördelningen är Bo Axelsson, distriktsord-
förande i Västmanland.

– Vi står inför ett vägskäl. Man måste 
bestämma sig; är det flådiga centrala kam-
panjer eller en stark lokal verksamhet vi 
ska ha? Utan en kraftig lokal verksamhet 
kommer möjligheterna att påverka politi-
ken att minska. Men titta på utvecklingen, 
det är inte så länge sedan vi var 40 000 
medlemmar, nu är vi färre än 30 000. Och 
nyrekryteringen minskar. Det är förstås 
ingen garanti att det blir annorlunda med 
en omfördelning, men man måste försö-
ka, säger han.

Bo Axelssons förslag går ut på att alla 
distrikt ska få 500 000 till en konsulent, 
och storstäderna 400 000 extra. Sedan 

”vi står inför 
ett vägskäl”

ska varje distrikt få 600 kronor per med-
lem, och tre miljoner avsättas till en lokal 
utvecklingspott.

– Konsulentstödet har legat på 400 000 
kronor länge nu och alternativa inkomst-
källor för distrikten har minskat. Det 
behövs en höjning för att kunna anställa 
en konsulent på heltid. Förr kunde vi söka 
bidrag från landstinget, men den möjlig-
heten har minskat. Dessutom anordnade 
vi bingo, men dels har bingons betydelse 
minskat och dels har vi blivit så små att vi 
inte längre kommer in på bingohallarna. 
Det är bara idrottsföreningar som anord-
nar bingo nu, säger han.

Göteborgs och Bohusläns distrikt har 
beslutat att ställa sig bakom Bo Axelssons 
motion och skickat in den som sin egen. 

Fotnot: Den största delen av IOGT-NTO:s 
intäkter kommer från Miljonlotteriet, 2015 

kom 92 procent av intäkterna därifrån. 
Medlemsavgiften från alla medlemmar 
stod för knappt 1 procent av intäkterna.

Den fråga som flest har motionerat om till IOGT-NTO:s 
kongress är resursfördelning. Nästan var fjärde motion 
berör frågan på något sätt. 
tExt EVA EKEroTH

Fördelningen av 
iOGT-NTO:s resurser 
engagerar mest.

36  AccENT NR 4-5/2017



kongresspecial

IoGT-NTo:s förändringsarbete, som 
går under namnet Expedition 50, har ska-
pat mycket diskussion och debatt under 
våren. 

Liksom många andra organisationer 
har IOGT-NTO svårt att öka sitt med-
lemsantal. Och enbart många medlem-
mar räcker inte för att få saker att hända. 
Endast 20 procent av medlemmarna del-
tar i föreningsaktiviteter. Efter en process 
som startade vid kongressen i Lund 2015 
har förbundsstyrelsen lagt ett förslag till 
förändring, som många reagerat på.

– Vi vänder oss främst mot att det är så 
bråttom. I Västernorrlands distrikt upple-
ver vi också att förslaget som skickats ut 
har ett uppifrån-perspektiv där allt mer 
ska skötas av förbundet, säger Olle Hägg-
ström, utvecklingschef för IOGT-NTO-
rörelsen i Västernorrland.

Förslaget innebär att förbundet ska 
avlasta distrikten med administrativa 
uppgifter och att alla distriktskonsulen-
ter blir centralt anställda. Fördelen skulle 
vara att förtroendevalda kan ägna sig 
mer åt verksamhet och inte behöver vara 
arbetsgivare. Systemet blir inte heller 
lika sårbart. Blir en konsulent sjuk eller 

expedition 50
– en resa det stormar kring

6–8 regioner ersätter dagens 23 distrikt. All personal 
anställs på förbundsnivå, och regionchefer ska leda 
dem som arbetar ute i landet. Förbundsstyrelsens 
förslag har väckt het debatt.
tExt EVA EKEroTH

”Basen i en folkrörelse ska inte 
vara ett stort kansli, utan många 
ideella krafter.”
OllE HäGGSTRöM, VäSTERNORRlAND

slutar sitt arbete kan andra rycka in. Det 
ger också möjlighet för konsulenterna att 
specialisera sig på olika frågor. Olle Hägg-
ström ställer sig dock frågande till att fler 
anställs centralt.

– Basen i en folkrörelse ska inte vara ett 
stort kansli, utan många ideella krafter, 
säger han.

Han är också kritisk till förslaget att för-
bundet ska ta större ansvar för kommuni-
kationen med medlemmarna.

– Hur ska det gå till? Ska de ringa alla? 
Det blir ju som att anlita ett telemarke-
tingföretag och det har vi inte bara posi-
tiva erfarenheter av, säger han.

Hur ska man göra i stället då?

– Om vi ska få fler att göra mer så krävs 
något annat. Vi har som mål att få hundra 
unika värvare. Om alla medlemmar värvar 
en person som den har en personlig rela-
tion till är sannolikheten mycket större 
att man får nya medlemmar som är bered-
da att engagera sig, säger han.

Att lägga allt ansvar på förbundet anser 
han blir väldigt sårbart.

– Tänk om inte förbundet fungerar? Då 
faller ju hela organisationen. Det är möj-
ligt att de inte tycker att vi skött oss, men 
då måste man ju se på vilka förutsättning-
arna har varit. Om kansliet arbetade mer 
efterfrågestyrt skulle det underlätta för 
oss, säger han.

Han är också kritisk till den föreslagna 
indelningen av landet i regioner i stället 
för distrikt.

– Slår man ihop oss fyra nordligaste 
så kommer vår region att omfatta halva 
Sverige. Vem skulle vilja sitta i en sådan 
regionstyrelse? Och om vi har olika indel-
ningar inom rörelsen så försvåras sam-
arbetet med de andra organisationerna, 
säger han.FO

TO
: N

AT
H

A
lI

E
 c

. A
N

D
E

R
SS

O
N

 

NR 4-5/2017 AccENT  37



Olle Häggström får medhåll från Ing-
ela Sjöberg, nyvald distriktsordförande i 
Jämtland.

– Jag har förståelse för att man vill fri-
göra utrymme för distrikten, men det 
finns en oro för att det blir centralisering 
och tjänstemannastyre, säger hon.

Liksom Västernorrland är Jämtland ett 
försöksdistrikt. I Jämtland provar man 
direktdemokrati och alla medlemmar är 
välkomna att rösta på distriktsårsmötet.

– Det var sagt att vi skulle ha en för-
söksperiod från 2016–2021. Vi har ju pre-
cis kommit igång och känner att vi fått ett 
ökat engagemang, och nu kommer det här 
och omkullkastar allt. Ska vi inte få fort-
sätta nu? Tanken var ju att försöket skulle 
utvärderas efter fem år och att man sedan 
skulle dra lärdom av det, säger hon.

Hon är orolig för att engagemanget som 
väckts genom försöket ska svalna, men 
också för att det inte ska finnas utrymme 
för flexibilitet.

– Vår oro är att man ska göra generella 
förändringar som inte ger utrymme för indi-
viduella lösningar, och att vi måste ge upp 
sådant som fungerar, säger Ingela Sjöberg.

Gunvor Nygren, ordförande i Jönkö-
pings distrikt, tycker att en förändring är 
nödvändig.

– Man får inte blunda för problemen. 

Det blir svårare och svårare att rekrytera 
till längre engagemang. Vi fick till exem-
pel minska vår distriktsstyrelse i år. Det är 
inte precis en kö av folk som vill åta sig 
saker, säger hon.

Ändå var hennes distrikt ett av dem som 
nettoökade sitt medlemsantal förra året.

– Vi har jobbat lite annorlunda och varit 
ute mer i samhället, men även om vi lyck-
ats bli fler medlemmar är jag inte så säker 
på att vi blivit fler engagerade, säger hon.

Hon påpekar att problemet inte är 
unikt för IOGT-NTO.

– Det går bra att få folk att göra enstaka 
insatser, men att få dem att åta sig upp-
drag i styrelser eller andra längre engage-
mang är svårare, säger hon.

Gunvor Nygren gillar flera av förslagen 
i Expedition 50.

– Att göra grupper av de anställda tror 
jag kan vara bra. Att vara distriktskonsu-
lent har blivit allt mer av ett ensamarbete. 
För konsulenternas skull tror jag att det 
skulle vara en fördel, men det får inte 
betyda att de operativa kommer långt 
ifrån medlemmarna och de förtroende-
valda. Lokalkännedom är en förutsätt-
ning, säger hon.

Däremot är hon inte odelat positiv till 
att anställningarna flyttas till förbundet.

– Det innebär förstås en trygghet med 
en anställd personalansvarig i stället för 
en förtroendevald, men risken är alldeles 
för stor att de anställda kommer för långt 
ifrån föreningarna. Jag skulle däremot 
önska att det fanns en resurs på förbun-
det som stöttar distrikten i arbetsgivar-
frågor. Man har ju kommit igång med ett 
arbetsledarnätverk. Det tycker jag är bra, 
säger hon.

Även Kålle Kjellin, ordförande i Got-
lands distrikt, gillar att det blir en för-
ändring.

– I stort sett tror jag att det kan bli bra, 
säger han.

Alla förslag gillar han dock inte.
– Att slå ihop distrikten till regioner 

tror jag inte alls kommer att fungera. Små 
distrikt, som Gotland, kommer att drun-
kna, säger han.

 Däremot är han positiv till mer hjälp 
från förbundet.

– Vi är försöksdistrikt och får hjälp av 
förbundet att sköta ekonomin. Vad det 
underlättar! Vi har bara hand om in- och 
utbetalningar. Bokslut och sådant sköter 
förbundet. Att få hjälp med konsulenter 
tror jag också är en bra grej, säger han.

Han tycker att organisationen är trög 
och obenägen att förändra sig.

– Jag upplever IOGT-NTO som väldigt 
tungt och konservativt, men jag tycker att 
vi gör framsteg. Man måste våga kliva in 
genom en ny dörr. Det kan vänta fantas-
tiska saker på andra sidan, säger han.

IoGT-NTo:s ordförande Johnny 
Mostacero säger att han kan förstå att 
några tycker att det går för fort.

– Men det egentliga problemet är inte 
att vi gör det nu – utan att vi skulle gjort 
detta för länge sedan, säger han.

Allt började på kongressen i Lund.
– Vi fick i uppdrag av kongressen att 

utreda hur IOGT-NTO mår. På januari-
konferensen i Köping 2016, då vi för första 
gången på länge samlade alla distriktssty-
relser, distrikt och utvecklingskonsulenter, 
började vi bygga ”vårt IOGT-NTO”. Att vi 
gör denna förändringsresa tillsammans är 
viktigt för att inte hamna i ”vi” och ”dom”, 
i relationen mellan centralapparaten och 
landet, säger Johnny Mostacero.

I höstas samlades alla distriktsordföran-
de och distriktskonsulenter i Karlstad.

– Där fick jag och förbundsstyrelsen 
mandat att gå vidare med en enkätunder-
sökning som skickades till alla distrikts-
styrelser, distriktskonsulenter och 
utvecklingskonsulenter, och som följdes 
upp med att träffa alla distriktsstyrelser. 

”Att göra 
grupper av de 
anställda tror 
jag kan vara bra.”
GUNVOR NYGREN, JöNKöPING

”Jag upplever IOGT-NTO som  
väldigt tungt och konservativt, 
men jag tycker att vi gör framsteg.”
KållE KJEllIN, GOTlAND

kongresspecial
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Allt för att få en rättvisande bild av hur 
det står till i organisationen. Det gav mas-
sor av information som kokades ner till 
ett antal scenarier, som vi såg som möjli-
ga och görbara för att föra organisationen 
framåt, säger han.

Han menar att organisationen inriktat 
sig för mycket på att allt ska vara som det 
”alltid” har varit.

– Vi behöver ta nya tag och utmana 
rådande ordning. Vi måste lyfta blicken, 
från vad vi är till vad vi kan bli. 

Situationen som den ser ut i dag 
är sårbar anser Johnny Mostacero.

– Blir distriktskonsulenten sjuk 
eller slutar blir det ofta ett vakuum på 
flera månader innan någon ny blir varm 
i kläderna. Att anställa distriktskonsulen-
terna centralt skulle lösa en del av proble-
met, säger han.

Att allt landat till kongressen i Karlstad 
i sommar tvivlar han på.

– Det vore fantastiskt, men det är nog 
att spänna bågen för högt. Men nu har vi 
ställt om organisationen i förändringslä-
ge och måste ha fokus på framtiden. Som 
organisation är vi mer relevanta än på 
länge, med arbetet mot alkoholnormen 
och med vår sociala verksamhet. Då bor-
de vi kunna bli större och använda våra 
resurser bättre, säger han. P

Fotnot: Förbundsstyrelsens förslag,  
modifierat efter möten med distrikten, finns 
att läsa på kongresswebben: kongress.iogt-
ntororelsen.se, under fliken Förhandlingar.

”Nu är vi i 
förändringsläge 
och måste 
ha fokus på 
framtiden.”
JOHNNY MOSTAcERO, 
FöRBUNDSORDFöRANDE

kongresspecial

Färre mål ska underlätta
▪ förbundsstyrelsen föreslår att den 
sexåriga mål- och verksamhetsinriktningen 
(2016–2021) blir snävare. Förslaget för de 
kommande två åren (2017–2018) innehåller 
färre antal mål jämfört med tidigare. 

tanken är att det ska göra det lättare att 
samla organisationen, att det blir tydligare 
vad som är viktigt och därmed lättare både 
att genomföra och att följa upp olika insatser.
▪ i den sexåriga strategin fastslås att 
Iogt-Nto ska vara en modern, traditionell 
folkrörelse som erbjuder nykter gemen-
skap. målet som knyts till detta är att 50 
nya engagemangsformer ska startas årli-
gen. Engagemangsformer kan till exempel 

vara föreningar, nätverk, kamratstödsverk-
samheter, sociala företag eller digitala 
aktivistgrupper.
▪ iogt-nto ska enligt strategin utmana 
alkoholnormen. målet är att fler vuxna 
ska bidra till att ifrågasätta och utmana 
alkoholnormen. Det ska ske både genom 
kampanjer och utåtriktad verksamhet, och 
genom att erbjuda nykter gemenskap.
▪ Sist men inte minst ska Iogt-Nto driva 
en politik för ett nyktrare samhälle. målet 
är att bidra till att priset på alkohol höjs, att 
tillgängligheten begränsas och att alkohol-
reklam förbjuds.

ulriCa amBJörn

År 2020 fyller iOGT-NTO 
50 år och till dess ska 
förändringsarbetet, som fått 
namnet Expedition 50 vara klart.
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Tobias Tengström är 
IOGT-NTO:s flitigaste 
motionär.
tExt EVA EKEroTH  Foto KrISTINA SAHLéN

Av de 57 motionerna till årets kongress 
står Tobias Tengström, kassör i fören-
ingen Blå linjen i Stockholmsdistriktet, 
bakom åtta.

Varför har du skrivit så många motioner?
– Jag har varit medlem länge och har 

erfarenhet från olika delar av organisatio-
nen, både som anställd och som förtroen-
devald. Under tiden jag var anställd kunde 
jag inte motionera. Nu slog det mig att jag 
kan och då kom jag på det ena efter det 
andra, säger han.

Hans motioner handlar om demo-
krati och deltagande, transparent val-
beredningsarbete, IOGT-NTO:s vision, 
förbundsstyrelsearvoden, nya grepp för 
rekrytering, ett större och bredare IOGT-
NTO, IOGT-NTO-rörelsens logga och vik-
ten av att utbilda fler. 

Den motion Tobias Tengström priorite-
rar högst är den sistnämnda.

– För organisationens fortlevnad är det 
viktigt att fler utbildas i föreningskunskap. 
Som det är nu finns det två läger: De som 
varit med länge och kan allt och vet precis 
hur ett protokoll ska skrivas. Och de nya 
medlemmarna som inte kan någonting 
och  som tycker det är jobbigt att stän-
digt konfronteras med alla besserwissrar 
och tappar sugen. Därför är det viktigt att 
snabbt höja kunskapsnivån hos dem.

Han tycker att nya former för utbild-
ning ska tas fram.

tobias
– flitigaste motionären

tobias motioner:
Nr 27: för ett större och bredare iogt-
nto

Förslag: Iogt-Nto bör arbeta med inte-
gration på bredare front. 

Nr 28: hitta nya grepp!

Förslag: Skapa en arbetsgrupp för att 
hitta nya värvarmetoder.

Nr 39: gör iogt-nto:s vision bättre!

Förslag: Formulera om Iogt-Nto:s vision 
så den blir tydligare.

Nr 42: Utbilda mer och fler! 

Förslag: ta fram utbildningsmaterial 
om att vara aktiv inom Iogt-Nto, både i 
föreningar i allmänhet och i styrelser, och 
gör utbildningen tillgänglig i flera format.

Nr 53: ge pengarna till verksamheten!

Förslag: Sänk arvodena till förbunds-
styrelsen.

Nr 55: Ett mer transparent valbered-
ningsarbete inom iogt-nto

Förslag: Valberedningar inom Iogt-Nto 
bör redovisa samtliga nominerade till 
uppdragen, och om dessa tackat nej eller 
inte svarat på nomineringen.

Nr 11: demokrati och deltagande

Förslag: avskaffa direktanslutning av 
medlemmar till förbundet i distrikt som 
har aktiva föreningar.

Nr 38: Logga med stolthet

Förslag: gör en ny logga, där globen ingår, 
till den nybildade Iogt-Nto-rörelsen 
ideell förening. 

Flera av tobias tengströms motioner får 
helt eller delvis stöd av förbundsstyrelsen. 
För motion nr 39, gör visionen bättre, yrkar 
förbundsstyrelsen avslag. motionerna 
om förbundsstyrelsens arvode och Iogt-
Nto:s logga anser sig inte förbundsstyrel-
sen kunna yttra sig om.

– Som det är nu är det ofta helgkurser 
som erbjuds med kostnader för resa och 
logi. De är bra, men alla har inte möjlig-
het vara med på dem. Därför tycker jag att 
det är viktigt att vi utvecklar alternativa 
utbildningsmetoder, säger han.

De övriga motionerna som kommit in 
från andra motionärer handlar om allt 
från små frågor som hur medlemskor-
ten ska se ut, till stora om demokrati och 
resursfördelning. Samtliga motioner finns 
att läsa på kongresswebben.

http://kongress.iogtntororelsen.se/iogt-
nto/forhandlingar/ P

Utbildning av 
förtroendevalda 
prioriterar Tobias 
Tengström något.
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De 57 inkomna motionerna har totalt 
32 kvinnliga underskrifter jämfört med 
60 manliga. Många motioner är under-
tecknade av flera personer, och vissa per-
soner har skrivit under flera motioner. 
Men könsskillnaden förklaras inte av att 
kvinnor skulle nöja sig med att skriva en 
motion medan män skriver fler.

En annan noterbar skillnad är att kvin-
nor sällan motionerar ensamma. Ett av 
de fyra undantagen är Jessica Rembeck i 
308 Borås som skrivit en motion om jäm-
ställdhet.

– Jag är stolt över att IOGT-NTO gör 
så mycket på jämställdhetsområdet. Jag 
har själv gått Nyktra kvinnor kan och 
haft stor nytta av det, men jag märker 
samtidigt att många behöver lära sig mer, 
både förtroendevalda och vanliga med-
lemmar, säger hon.

Hon har funderat på motionen en läng-
re tid.

– Jag har gått och tänkt på att skriva en 
motion sedan i höstas. När sedan Accent 
kom i brevlådan, med flera sidor om jäm-
ställdhet, veckan innan jag skulle tala för 
motionen på distriktsårsmötet, tänkte 
jag att nu är manegen krattad, säger hon.

 Motionen landade väl på distriktsårs-
mötet.

– Jag är superglad att distriktsårsmö-
tet tog motionen som sin. Jag vet att jag 
kunde gått direkt till kongressen med 
motionen, men jag ville ta den i distriktet 
först för att få frågan uppmärksammad 
på fler nivåer.

Jessica Rembeck kommer att bevaka 
motionen på kongressen.

– Just nu förbereder jag mig för att tala 
på kongressen. Jag hoppas och tror att 
motionen ska bifallas. Det är min tredje 
kongress, men det är första gången jag är 
ordinarie ombud, säger hon.

I motionen föreslår hon att arbetet 
med jämställdhets-, köns- och genusfrå-
gor skall ges hög prioritet under kom-
mande kongressperiod, att riktlinjer 
arbetas in i styrdokument samt att ett 
studiematerial om frågorna tas fram.

Förbundsstyrelsen stöder motionen 
och föreslår kongressen att besluta om 
bifall för de första att-satserna, medan 
de anser att den tredje redan är besvarad 
genom att ett nytt studiematerial, Nor-
malia, tagits fram i samarbete med NBV 
och att det ska kompletteras med för-
djupningsdelar om bland annat alkohol 
och genus. P

nya namn i krympt 
förbundsstyrelse
färre ledamöter, två nya namn och 
ommöblering på flera poster. här 
är valberedningens förslag till ny 
förbundsstyrelse i iogt-nto.

Den nya styrelsen föreslås bestå av tio leda-
möter mot dagens tretton. Skälen är flera enligt 
Åsa Hagelstedt, ledamot i valberedningen.

– Den viktigaste anledningen är att alla som 
sitter i förbundsstyrelsen i dag tycker att den är 
för stor, och att det gör att det 
blir svårarbetat. I en mindre 
styrelse får alla utrymme och 
det ställer samtidigt högre 
krav på att alla bidrar, säger 
hon. 

Valberedningen presenterar 
två nya namn till styrelsen: 
Barbara Wennerstrand, 34, 
från Norrköping och arne 
larsson, 64, från trosa.

– Barbara, som är född i 
Chile, har jobbat med NBV och 
den sociala verksamheten, 
och arne sitter i Dagöholms 
styrelse och har tidigare varit 
konsulent och jobbat mycket med värvning, 
säger Åsa Hagelstedt.

Till ny kassör föreslås Eva Blomqvist. till ny 
studieledare föreslås lina Boberg. Erik Winn-
fors-Wannberg, som även han sitter i dagens 
styrelse föreslås bli ny sekreterare.

Valberedningen har jobbat in i det sista – 
har det varit extra tufft den här gången?

– Ja, det har det, det har varit några sena 
avhopp. och vi har också haft svårt att få in 
nomineringar på utlandsfödda personer, vil-
ket vi strävat efter då Iogt-Nto har en bred 
medlemskår och det är viktigt att förbunds-
styrelsen speglar medlemmarna. Vi har också 
velat undvika att samma personer sitter i både 
en distriktsstyrelse och i förbundsstyrelsen, vi 
måste sprida uppdragen.

Valberedningens förslag
ordförande: Johnny mostacero, omval.
Vice ordförande: andrine Winther, omval.
Sekreterare: Erik Winnfors-Wannberg, nyval 
på posten.
Kassör: Eva Blomqvist, nyval på posten.
Studieledare: lina Boberg, nyval på posten.
Ledamot: Carl-Åke andersson, omval.
Ledamot: lena Borgs, omval.
Ledamot: oskar Jalkevik, omval.
Ledamot: arne larsson, nyval.
Ledamot: Barbara Wennerstrand, nyval.

ulriCa amBJörn

Jessica
– en av få kvinnliga motionärer
Att motionera verkar främst vara en manlig 
sysselsättning. Jessica Rembeck är ett av 
undantagen.
tExt EVA EKEroTH  Foto jENS WINGrEN

Barbara 
Wennerstrand.

Arne Larsson.
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uNF tror på 
narkotikadebatt
Eric tegnander, ordförande i Ungdomens 
nykterhetsförbund, UNF, tror att det är runt 
narkotikapolitiken som den största diskussio-
nen kommer att bli på UNF:s kongress. 

– Vi ska revidera vårt drogpolitiska pro-
gram. De alkoholpolitiska ställningstagande-
na är så beprövade att ingen ifrågasätter dem. 
Det är annorlunda med narkotikapolitiken. Där 
är debatten synnerligen levande, säger han.

Bland de övriga mer kontroversiella försla-
gen finns ett om att se över distriktsgränserna.

– Det finns inget förslag på förändring bara 
på att göra en översyn, säger han.

UNF:s valberedning föreslår även en min-
dre styrelse, men fler ordförande. 

– Det blir nio i stället för elva ledamöter, och 
två ordförande i stället för en. Det känns skönt 
att man hittat tillbaka till modellen med delat 
ledarskap, säger Eric tegnander, som kom-

mer att lämna ordförandeposten.
max Johansson och Isabelle Benfalk före-

slås bli nytt ordförandepar. Båda är i dag vice 
ordförande i UNF. 

Själv ser Eric tegnander mest fram emot 
FS-showen.

– I år kommer det att bli mycket sång 
och performance art med folkbildning som 
utgångspunkt, säger Eric tegnander, som är 
överraskad över hur taggade medlemmarna 
är på att åka till Karlstad. P

Dubbelt upp ärjunis femårsmål

den största frågan på Junis kongress är 
framtiden. 

– Förbundsstyrelsen har initierat ett 
utvecklingsarbete som har som målsätt-
ning att junis ska göra skillnad för dubbelt så 
många barn på fem år. Vi tycker att vi borde 
kunna göra mer med de resurser och alla 
fantastiska ledare vi har, säger mona Örjes, 
förbundsordförande i Junis, Iogt-Nto:s 
juniorförbund.

målen som styrelsen föreslår är att Junis 
om fem år ska ha dubbelt så många medlem-
mar, dubbelt så många ledare och dubbelt så 
många aktiviteter,

mona Örjes tror att det kan bli en del dis-
kussioner om hur man ska nå målen.

– Det är den ständiga diskussionen om 
fördelning av resurser mellan förbundet, 
distrikten och föreningarna, säger hon.

Fyra ledamöter av elva kommer 

att lämna styrelsen vid kongressen.
– Det kommer att märkas. tillsammans 

med att vi får en ny generalsekreterare ser jag 
det som en form av nystart, säger mona Örjes.

Hon hoppas nå många barn som inte ens 
vet att Junis finns i dag.

– och så hoppas jag att alla ska ha kul och 
få chans att växa med Junis, säger hon. P

Få frågor på NSF:s 
förbundsmöte
– Vi har aldrig haft så få frågor att ta ställ-
ning till, säger Fredrik torberger, avgående 
förbundsordförande i Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund, NSF.

till förbundsmötet har endast två motioner 
inkommit. Varför frågorna är så få vet han inte.

– Det kan ju bero på att vi har flyttat för-
bundsmötet till sommaren. man kanske är van 
att skriva motioner på hösten och inte kommer 
sig för nu. och så har vi just nu ingen stor dra-
matik eller konflikter i förbundet, säger han.

Viss dramatik är det ändå eftersom halva 
styrelsen kommer att avgå.

– Fast det är ingen stor sak det heller. Det 
kanske är fler än vanligt, men inget exceptio-
nellt. Det ligger inga konflikter eller så bakom 
utan det är främst privata skäl, säger han.

till ny ordförande har valberedningen före-
slagit Karin Wester, som nu är vice ordförande. P

Fredrik Torberger.

iOGT-NTO-rörelsen samlas 
i karlstad; i UNF och Junis 
är det kongress, NsF har 
förbundsmöte i Ransberg.

Eric Tegnander.

kongresspecial

Mona Örjes.

tExt EVA EKEroTH  
Foto NATHALIE c. ANDErSSoN
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Åttio års obrutet medlemskap är något 
alldeles enastående och värt att lyfta fram 
i Accent. Så resonerade Katrinna Berg-
ström Petersson när hon tipsade Accent 
om att låta Rune Kvarnström från Karl-
stad bli Medlemmen i ett kommande 
nummer.

”Han är medlem i Ägir i Karlstad, fyller 
95 år i juli och har alltid varit väldigt aktiv, 
speciellt inom IOGT-NTO”, skrev hon, 
och lade till att det är tack vare honom 
som hon själv är medlem.

En månad senare träffas vi hemma i 
Runes rymliga kök i Karlstad. Men inte 
för att intervjua honom som Medlemmen, 
utan för att höra hans och barnbarnet 
Katrinnas gemensamma historia. Mellan 
raderna i hennes mail vibrerade det näm-
ligen av något alldeles speciellt; en värme 
och en innerlighet som väckte nyfiken-
het. Vilka är de här två, och hur kommer 
det sig att en 95-åring kan bli den klarast 
lysande ledstjärnan för en 32-åring? 

Att rune snart fyller 95 märks knappt. 
Han rör sig kvickt som en ung pojke mel-
lan kaffebryggaren och köksbordet, som 
snart står färdigdukat med blåmönstrade 
kaffekoppar och rikligt med fikabröd av 
alla de slag.

Rune gick med i logen Rechab i hemsta-

den Göteborg 1937. Då var han 15 år gam-
mal och följde därmed i sina föräldrars 
fotspår. De gick med när han föddes och 
var bland de första i släkten som valde 
organiserad nykterhet.

Tjugo år gammal blev Rune logetempla-
re, en av flera roller han kom att ha under 
alla år som aktiv medlem. Han minns de 
strikta ritualerna från den tiden med viss 
nostalgi.

– Det var mera stil förr. Det fanns något 
tilltalande och högtidligt med ritualerna. 
De skapade en känsla av tillhörighet och 
var ett konkret sätt att manifestera sitt 
medlemskap, konstaterar han, samtidigt 
som han viker sig nästan dubbel för att 
komma åt något i ett skåp under kylen.

1944 träffade han sin blivande hustru 
Gunnel när han låg inkallad i Dalsland. 
Ett kvarts sekel senare flyttade han med 
familjen till Karlstad för arbete på Tele-
verket. Vid det laget hade paret fått två 
barn, Gunilla och Per-Erik. De i sin tur 
fick sammanlagt sju barn, varav ett av är 
Katrinna. Barnbarnen har utökat familjen 
med ytterligare nio barn – Runes barn-
barnsbarn. 

Familjen har vuxit sig stor och sam-
manhållningen är stark. De träffas regel-
bundet och umgås gärna på bullriga 

Rune Kvarnström är barnbarnet Katrinna 
Bergström Peterssons stora förebild. 
63 år skiljer dem åt, men gemenskapen, 
kärleken och stoltheten över att vara 
länkar i en lång kedja av nykterister 
är lika stark hos dem båda.
tExt MArIA ZAITZEWSKY ruNDGrEN Foto FrEDrIK  KArLSSoN

tillsammans
Stolta 

”Det var mera 
stil förr. Det 
fanns något 
tilltalande och 
högtidligt med 
ritualerna.”
RUNE KVARNSTRöM

Rune som logetemplare (i mitten) i början av 40-talet. 
Längst ner till vänster står hustrun Gunnel.

släktforskningen är 
ett stort intresse.
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släktkalas. Kanske är det så att nykterhe-
ten, som många av familjemedlemmarna 
delar, bidrar till den starka vi-känslan.

Katrinna, som just anlänt efter en lång 
arbetsdag samt en kvällskurs i kemi, nick-
ar instämmande samtidigt som hon häller 
upp te och hugger in på en varm kanel-
bulle. Hon rör sig hemtamt i morfars kök 
– här är hon på besök så ofta hon hinner. 
Ibland tar hon med sig barnen Lok, 6 och 
Yoo,1. Eftersom Katrinnas far och hennes 
makes föräldrar är döda, är hennes morfar 
en av få från den äldre generationen som 
finns kvar i familjen. Det gör honom till 
en mycket viktig och älskad person. 

– Min son Lok blir alltid jätteglad när vi 
ska hälsa på ”morfar” Rune, säger Katrinna.

Rune ler tillbaka. Ögonen glittrar.
– Ja, vi brukar leka, jag och Lok. Det gil-

lar vi båda två!

Värmen mellan dem går inte att ta 
miste på. Leendena är aldrig långt borta, 
och de fyller i varandras meningar.

De är som sagt inte bara de två i familjen 
som inte dricker alkohol. Föräldrar och 
syskon är i de flesta fall också medlemmar 
i IOGT-NTO, eller åtminstone mycket 
måttliga med alkohol, så på släktträffarna 
serveras det aldrig starkare drycker. 

– Vi är alla väldigt förtjusta i godtemp-
lardricka, så det har blivit en tradition hos 
oss. Eftersom jag är uppvuxen i ett nyk-
tert hem är det så självklart att alkohol 
inte behövs för att förhöja stämningen 
att jag blev förvånad när jag i 20-årsåldern 
insåg att inte alla var som vi, att det dricks 
på högtider och släktkalas i andra familjer, 
säger Katrinna, som själv gick med i UNF 
när hon var 15 år.

De har båda varit aktiva i perioder, lite 
beroende på hur livet har sett ut. Just 
nu har Katrinna fullt upp med två barn, 
skötsel av gården i Molkom, och jobb på 
ett företag som hyr ut belysning till bland 
annat teatrar, så särskilt många förenings-

katrinna och Rune 
släktforskar ofta ihop.

Många skratt och härlig 
samvaro förenar morfar 
och barnbarn.

46  AccENT NR 4-5/2017



”Vi är alla väldigt förtjusta i 
godtemplardricka, så det har 

blivit en tradition hos oss.”
KATRINNA BERGSTRöM
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möten eller aktiviteter hinns inte med.
– Så jag försöker i stället påverka pri-

vat. Genom att stå upp för mina värde-
ringar och prata om dem med vänner och 
bekanta när det faller sig naturligt hoppas 
jag kunna så ett och annat frö. Om någon 
beklagar sig över hur dåligt han eller hon 
mår av att dricka, så ifrågasätter jag hur 
vettigt det är att fortsätta, säger hon.

Rune å sin sida går gärna på möten 
– när vädret och årstiden tillåter. Båda 
två är rörande överens om att den stora 
familjen betyder allt. För Rune innebär 
den en ständig källa till glädje, samvaro 
och stolthet. Samma är det för Katrinna.

– jag har alltid gillat att hänga med 
familjen. Vår gemenskap och vetskapen 
om vilka vi är och vad vi står för har gett 
mig en speciell styrka. Jag tror att nykter-
heten spelar en roll, den är ett kitt som 
håller oss samman, säger hon, och tilläg-
ger att för egen del så handlar valet att 
inte dricka om en vilja att alltid ha full 
hjärnkapacitet.

– Jag är nyfiken och är ständigt redo att 
lära mig nya saker. Då funkar det inte att 
dricka.

Hon berättar att hon tidigt växte in i 

rörelsegemenskapen där föreningslivet 
var en naturlig del. Hon såg hur morfar 
Rune engagerade sig i bokcirklar och kom 
med idén till Författarsnack – adminis-
trerat av NBV – med inbjudna gäster med 
anknytning till nykterhetsrörelsen, bland 
andra Hillevi Wahl, Benny Haag och Mar-
cus Birro.

– Jag var bara fyra år när jag och min 
syster startade en teaterförening! Jag 
lärde mig att om jag vill hitta på något så 
är det bara att sätta igång, säger Katrinna.

På frågan hur hon vill beskriva sin mor-
far tystnar hon i någon sekund. Han ler 
lite generat; äsch, det är väl inget att tala 
om mig. Hon lägger sin hand på hans.

– Du är pigg, nyfiken och fortfarande 
intresserad av det mesta, trots att du fyl-
ler 95, säger hon, och tillägger:

– Och så är du envis också, precis som 
mormor.

– Ja, det har du rätt i. Hon var väldigt 
envis! nickar han.

rune är mycket intresserad av släkt-
forskning och den hobbyn delar de. Till-
sammans har de sökt efter gamla släk-
tingar i snart 20 år. Men den skickligaste 
och mest drivna släktforskaren i familjen 

var nog mormor Gunnel, som under sina 
sista arbetsverksamma år arbetade på 
Emigrantregistret. 

Förutom att släktforska, gillar de att 
bara hänga, fika och prata om allt mellan 
himmel och jord. Deras tid är här och nu, 
och de tar tillvara och uppskattar varje 
tillfälle till umgänge.

– Det är spännande att släktforska. Jag 
fann till exempel den jag tror var en halv-
kusin på min okända farfars sida. Men 
tyvärr gick han bort innan vi hann träf-
fas. Märkligt nog gjorde det mig ledsen, 
trots att vi inte kände varandra, säger 
Rune och häller upp en sista slurk kaffe 
från bryggaren.

– Ja, vi når inte alltid resultat. Men vi har 
kul på vägen, instämmer Katrinna och visar 
ett helt enormt, inramat, släktträd som sit-
ter fäst på en dörr i vardagsrummet.

Rune Kvarnström tar sitt barnbarn var-
samt om axlarna. Hon lutar sitt huvud 
mot honom medan vi alla far med blick-
en över de vindlande grenarna på trädet. 
Hans röst stockar sig av sinnesrörelse när 
han tar till orda.

– Vet ni, jag är så stolt över alla mina 
barnbarn och jag är väldigt stolt över 
Katrinna, som är den som jag träffar mest. 
Hon är väldigt duktig och klok. Vi trivs så 
bra ihop, hon och jag.

Katrinna tittar ömt på sin morfar.
– Och jag är stolt över dig. Du är min 

förebild. För att du är en så bra människa 
och för att jag känner en sådan tacksam-
het över att ha fått växa upp i trygghet i en 
bra familj med sunda värderingar. P

”Jag lärde mig att om jag vill 
hitta på något så är det bara 
att sätta igång.”
KATRINNA BERGSTRöM

Rune är katrinnas 
förebild i livet.
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still going strong! 
Rune tar gärna 
en promenad 
tillsammans med 
katrinna när vädret 
tillåter.
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Kultur. 
BoK hALLå där! 

BoK

Ingrid Hedström
författare, aktuell med boken 
Gick obemärkt förbi.

Varför skrev du 
boken?

– Jag snubblade 
över det här mysteri-
et när jag satt i Dalar-
nas landstingsarkiv 
och gjorde research 
inför en deckare. Jag 
hittade ett material 
från en ”sinnesslö-
anstalt” och slogs av 
hur många av barnen 
som snabbt dött 
efter att de tagits in 
där. av 75 intagna 
var det bara 14 som 

överlevt någon längre tid. Där fanns 
flera småbarn i ettårsåldern som 
tagits in som kom från familjer med 
arbetslöshet och fattigdom, och 
alla dog, en liten pojke efter bara 
någon vecka. Då undrar man vad 
som hände på anstalterna.

Vad var det som hände?
– Detta var ju en tid då radikala 

socialdemokrater byggde landet, 
samtidigt som man pratade om att 
samhället belastades av ”under-
måliga” personer. arbetet med 
boken var en resa genom rasbiolo-
gins glansdagar i 30-talets Sverige.

Du har själv rötterna i Dalarna. 
Kände du till de här anstal-
terna?

– Jag kände till Haggården i 
Hedemora, en av mina bästa vänner 
jobbade där. och jag utbildade mig 
till psykolog i slutet av 60-talet då 
man började göra upp med detta.

Har vi ”gjort upp” färdigt?
 – Det kan man verkligen fråga 

sig. Jag såg just ett inslag i aktuellt 
om den minskande assistanser-
sättningen, och hur de svagaste 
drabbas. Det är skrämmande hur 
snabbt och lätt värderingar kan 
förskjutas.

ulriCa amBJörn

Starkt om historisk 
skamfläck

 Gick obemärkt förbi
ingrid hedström
Alfabeta

roMAn Ingrid Hedström har 
rosats för sina deckare om 
belgiska marine Poirot och om 
den svenska diplomaten astrid 
Sammils. Den här boken ligger 
mycket långt från deckargenren, 
men är inte desto mindre gast-
kramande läsning. Personerna i 
Gick obemärkt förbi är visserligen 
uppdiktade, men deras livsbe-
rättelser och de fakta som pre-
senteras bygger på omfattande 
research i arkiv och muséer, 
bygdelitteratur och intervjuer 
med efterlevande. Det märks 
att författaren har en gedigen 
journalistisk bakgrund – och att 
hon har sina rötter i Dalarna, där 
handlingen utspelas. 

Resultatet är en djupt gripan-

de, omskakande, välskriven, och 
paradoxalt nog vacker, skildring 
av en mörk tid i Sveriges historia. 
En tid då fattiga familjer genom 
påtryckningar från maktens män 
(i politiken och kyrkan) mer eller 
mindre tvingades lämna sina 
handikappade barn till sinnes-
slöanstalter, där de vanvårdades, 
negligerades och snart dog. 
läsaren får följa tre familjer som 
under knappa omständigheter 
kämpar för att överleva, en präst 
på villovägar, och en kvinna som 
vigt sitt liv åt att skapa en dräglig 
tillvaro för ”vanföra barn” – de 
som i såväl dagligt tal som i 
officiella dokument kallades 
idioter, och vars gener skulle 
utrotas från ”den friska svenska 
folkstammen.”

Den tid som beskrivs känns 
avlägsen, men samtidigt obehag-
ligt nära. De flesta av oss känner 

någon som var barn eller ung 
vuxen under den tid då rasbiolo-
gin av alltför många sågs som en 
framtidslösning. 

ulriCa amBJörn
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 Dogmer som Dödar
niklas Eklund & Mikaela  
hildebrand med flera
Verbal förlag

fAcKLittErAtUr Under våren 
släpptes ytterligare en 
bok som ifrågasätter 
svensk narkotikapolitik, 
den här gången med 
titeln Dogmer som 
dödar. Bokens redak-
törer har låtit beroen-
deforskare, människor 
med erfarenhet av eget 
missbruk, politiker och 
en tidigare tjänsteman 
på Socialdepartemen-
tet skriva – och sam-

mantaget är det en dyster bild 
av svensk narkotikapolitik som 
tecknas. 

Författarnas tes är att den 
så kallade nolltoleransen och 
kriminaliseringen av eget bruk 
har stått i vägen för insatser som 

skulle kunna 
rädda liv. 
Boken slår ett 
slag för ska-
dereduceran-
de insatser, 
det som ofta 
kallas harm 
reduction, 
samtidigt 
som bokens 
redaktörer 
påpekar att 

sådana går att kombinera med 
en politik som försöker hålla nere 
bruket.

Boken är intressant, välskriven 
och inte utan poänger. Särskilt 
Filip Roumeliotis kapitel om hur 
den rådande samhällsideologin 
påverkar narkotikapolitiken är 
läsvärt. 

men redaktörer och författare 
missar att förklara en till synes 
avgörande punkt i sin argumen-
tation: Narkotikadödligheten 
började öka kraftigt först runt 
2005. Hur detta hänger samman 
med att Sverige införde ett mål 
om det narkotikafria samhället 
1978, eller kriminaliserade eget 
bruk 1988 får vi aldrig veta. 

Pierre andersson

Mörk bild av svensk narkotikapolitik
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 Gingarderoben 
Leslie Jamison
Översättning Sofia nordin 
fischer

roMAn Stella hittar en dag sin 
mormor lucy liggande på golvet. 
Hon har ramlat och inte 
kunnat ta sig upp. Stella 
inser att mormor inte 
längre kan klara sig själv 
och beslutar sig för att ta 
hand om henne. 

När mormor dör söker 
Stella upp moster matil-
da som bor i en husvagn 
i öknen. Stella vill själv 
berätta för matilda att 

hennes mamma är död. När hon 
finner att matilda ägnar det mesta 
av sin tid åt att dricka gin beslu-
tar sig Stella för att hjälpa även 
henne. 

tillsammans flyttar de till 

matildas vuxne son i San Frans-
isco. till en början går det ganska 
bra. matilda brottas med suget, 
men både hon och Stella lyckas 
få jobb. men efter en misslyckad 
thanksgiving-fest börjar matilda 
dricka igen och flyttar tillbaka ut 
i öknen. 

Det är en lågmäld historia som 
griper tag utan att för den skull bli 
för känslosam. Berättelsen är en 
utmärkt skildring av att leva med 
beroende och att vara anhörig. Det 
är lätt att ta till sig personerna och 
handlingen; en lättläst och fängs-
lande roman.

eva ekerotH

TIPSA! Maria Zaitzewsky Rundgren: 073- 372 62 56 
eller maria.zaitzewsky@iogt.se

fiLM  MiSSA intE! 

BoK

Galna av lycka
Scanbox

fiLM Beatrice älskar att maniskt 
prata på om hur fantastisk och fin 
familj hon är från på behandlings-
hemmet där hon bor tillsammans 
med en skara brokiga kvinnor – 
alla med olika psykiatriska diag-
noser och drogproblem. Hon är 
verkligen extra allt – till skillnad 
från den mer lågmälda Donatella 
som en dag gör entré. Dessa två 

udda existenser hittar så små-
ningom varandra, och hand i hand 
rymmer de från behandlingshem-
met och alla regler de tvingats 
underkasta sig. Det blir en hisnan-
de roadtrip som via gamla äls-
kare, hispiga familjemedlemmar 
och flotta restauranger för dem 
mot det som är resans egentliga 
mål. Donatella bär på en hemlig-
het och en längtan som måste 
stillas. två starka kvinnoroller i 
en miljö som man vanligtvis inte 

ser på film, ett behandlingshem, 
gör den här filmen till en italiensk, 
feministisk pärla som är som en 
skön mix av thelma & louise och 
gökboet. Den rymmer dramatik, 
humor, svärta och har ett djup 
som väcker frågor om vem som 
är galen och vem som är frisk. 
Enligt läkarna är de här kvinnorna 
tokiga. men ute i samhället ter de 
sig helt normala. Se den! Premiär 
i mitten av juni.

maria ZaitZeWskY rundgren
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1SEriE Livet är inte alltid 
Hawaii, en seriebok av och 
om Harry andersson. Harry 

är en vilsen 22-åring som tar 
ströjobb för att ha råd att festa. 
Festandet övergår i ett destruktivt 
drickande. En naken skildring om 
en ung människas flykt från sin 
själsliga smärta. Kartago förlag.

2fiLM Så länge hjärtat kan 
slå. Ett ögonblick leder 
till nästa och ett liv kan 

rädda ett annat. om 19-åriga 
Simon som förolyckas och vars 
hjärta kommer 
att rädda Claire, 
en tvåbarns-
mamma vars 
eget hjärta 
snart inte orkar 
längre. gripande 
och hoppfullt. 
Premiär i mitten 
av juni.

3SVt-PLAy 
Åsa Blancks dokumentär i 
tre delar, Aldrig backa, om 

unga mammor i KRIS mamma-
grupp. Berörande historier om 
mammor som kämpar för att 
hålla sig drogfria, för sina barns 
skull. Serien hade premiär i maj, 
men finns på SVt-play.

Hisnande om kvinnor på gränsen

Lågmäld skildring av beroende
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Omar

”IOGT-NTO 
är som min 
familj.”
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medlemmen. Gillar att värva
Känner du  

någon som borde  
bli Medlemmen? 

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

Du är något av en supervärvare – berätta!
– Ja, förra året värvade jag 25 nya medlem-

mar mellan oktober och december. Jag fick veta 
att den som värvade flest kunde vinna en Ipad. 
Och eftersom jag gillar att utmana mig själv 
bestämde jag mig för att försöka nå målet. Några 
personer värvade jag ur min egen vänskapskrets, 
andra på Hälsomässan till exempel.
Hur kommer det sig att du lyckades så bra?

– Jag tycker att det är jättekul, och det tror 
jag märks och smittar av sig. Jag tycker att 
IOGT-NTO har massor att erbjuda, så det är inte 
svårt att prata om vår organisation.  En del kom-
mer fram och är nyfikna, de har hört talas om 
IOGT-NTO. Men några är lite skeptiska. Jag tror 
att många blir överraskade att höra att vi har så 
mycket verksamhet på så olika nivåer. Jag vet 
inte riktigt vad det är jag gör, men jag är mig själv, 
det tror jag är viktigt. Sedan är jag glad, positiv 
och har inte för höga förväntningar. Det blir vad 
det blir.
Hur såg din väg in i IOGT-NTO ut?

– Jag hade haft en jobbig period i livet när jag 
kom i kontakt med Christer Karlsson på KRIS 
och via honom lärde jag känna Sofia Modigh. Hon 
bjöd in mig till ett sommararrangemang och på 
den vägen är det. Jag blev imponerad och tyckte 
att alla var jättetrevliga. Jag har varit medlem i 
två år och är ganska aktiv i Sollentuna-förening-
en. Under sommarhalvåret grillar vi varje fredag 
till exempel och då dyker det ofta upp 25-30 
personer. Det är bra stämning, det känns att jag 
är bland vänner. 
Vad betyder IOGT-NTO för dig?

– IOGT-NTO är som min familj. Här har jag fått 
vänner för livet, så det betyder jättemycket. I dag 
har jag faktiskt bara nyktra vänner. IOGT-NTO 
betyder också möjligheter att utvecklas som per-
son och hitta på roliga saker tillsammans med 
andra. Det är ju upp till oss vilka aktiviteter vi gör. 
Jag skulle vilja hålla i tjejträning, vi får se om det 
blir av så småningom.
Vad drömmer du om i framtiden?

– Yrkesmässigt vill jag utbilda mig till sjukskö-
terska. Nu arbetar jag som undersköterska på ett 
äldreboende, men jag vill vidare. Jag brinner för 
demensvård och vill hjälpa och stötta dem som 
drabbas. Att vara medmänniska och ge kärlek 
och omtanke betyder så mycket både för de 
sjuka och för mig personligen. Annars är jag nöjd 
här och nu. Livet är fungerar bra och jag försöker 
ta till vara och värdesätta varje minut.

Maria ZaitZewsky rundgren

ÅLDEr: 36 ÅR.
FAMILj: sAMBO OCH 

17-ÅRiG DOTTER.
Bor: VäLLiNGBy 

i sTOCkHOLM.
Gör: UNDERskÖTER-

skA pÅ ETT äLDRE-
BOENDE. AkTiV 

i iOGT-NTO 
sOLLENTUNA.
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I rörelse. VAr MED! Skicka en kort text (max 100 ord) och en bild till 
maria.zaitzewsky@iogt.se. Skriv ”I rörelse” i ämnesraden.

Drogfri nattklubb i Ronneby
I slutet av april arrangerade bland andra NBV i Blekinge, UNF, mHF, Ronneby kommun och 
bloggportalen galaxen Blekinge nattklubb på fritidsgården Bruket i Ronneby. Eventet var 
alkohol- och drogfritt och den ideella föreningen Fruktdrycker sponsrade med alkoholfria 
drycker. På scenen stod duon Coola kids.

Novellie firar Folknykterhetens 
vecka med att mumsa på en kaka på 
trappen till ordenshuset Nordengår-
den i göteborg. Där bjuds även på 
loppis, korvgrillning, tårtbuffé och 
inomhuscurling.

– Vi har affischerat hela området 
inför det här. Jag känner inte igen 
hälften av alla som kommit hit, säger 
malin Westergren, distriktskonsulent 
för göteborg och Bohuslän.
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Fröet bjöd in till vårfest
Vårfest med sång, musik, föredrag och god 
mat bjöds medlemmar och nysvenskar på 
lördagen den 6 maj i den nya lokalen på 
Drottninggatan i Boden.

Efter maten blev det föredrag om Iogt-
Nto:s internationella verksamhet av Sara 
Heine, som också delade ut diplom och 
märken. För 80 års medlemskap fick Birgit 
Vikström, 95 år, guldmärket. 

– Pricken över i var när en av nysvenskarna 
sjöng svenska sånger, bland annat teddy-
björnen Fredriksson, en sång som verkligen 
uppskattades, berättar Eva larsen.

SÅ mÅNga tIllFÄllEN PER mÅNaD ExPoNERaS UNga FÖR 
alKoHolREKlam I mEDIa, ENlIgt UNF-KamPaNJEN #1120.

stämningsfullt firande 
– Valborgsfirandet vid Café Skogen i Örebro 
blev väldigt lyckat. Vårtalade gjorde mats gun-
narsson och vårsånger som lyfte stämningen 
sjöngs av och med kören Voxette, berättar 
Carl-Eric Carlsson, Iogt-Nto i Örebro. 

årets almedalsdrink
1 cl koncentrerad 
Svartvinbärssaft

6 cl Cranberryjuice

1 msk frusta blåbär

Is

5 cl sodavatten

5 cl tonicwater

1 limeskiva, viks 
över drinken.
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förbundsordföranden. Johnny Mostacero

folkrörelser  kallas stora för-
eningar eller organisationer 
som bildats av människor med 
vilja att förändra. Så beskriver 
Nationalencyklopedin en folk-

rörelse. Nykterhetsrörelsen är tillsam-
mans med väckelserörelsen och arbetar-
rörelsen en av de tre stora folkrörelser 
som med sitt arbete var med och skapade 
förutsättningar för den välfärd vi medbor-
gare i Sverige fortfarande åtnjuter.  Dessa 
tre finns fortfarande kvar och vi kan med 
stolthet säga att vårt IOGT-NTO och de 
frågor vi driver gör oss lika relevanta nu 
som när vi en gång startade: Vårt alkohol-
politiska arbete. Utmanandet av en stark 
alkoholnorm. Vårt internationella arbete 
och inte minst vår nyktra gemenskap är 
ett axplock av allt bra som vi gör. Kort sagt 
är vår vilja att förändra det vi identifierar 
som problem fortfarande lika stark.

under min tid som förbundsordförande 
har jag lagt mycket tid på att besöka våra 
distrikt för att få en övergripande bild. 
Jag har mött styrelser men också besökt 
föreningar och verksamheter. På plats har 
jag sett allt bra som vi gör och hur vi på 
ett klokt sätt förvaltar våra resurser. Min 
upplevelse är att vi spelar en viktig roll, 
ofta genom samverkan med andra för-

eningar och organisationer. Men jag har 
också sett, tagit del av och diskuterat de 
problem och de utmaningar som vi har 
inom organisationen. För att möta fram-
tiden som en stark folkrörelse behöver vi 
nu även internt använda det som definie-
rar en folkrörelse. Det vill säga viljan att 
förändra.

Att inte förändra kan initialt kännas 
tryggt, men är i längden förödande. Vi i 
IOGT-NTO är också vanemänniskor och 
ryggmärgsreflexen är att vilja behålla det 
invanda, enligt devisen man vet vad man 
har men inte vad man får. Men att för-
ändra och anpassa sig för framtiden är 
nödvändigt för överlevnad, och en process 
som många andra organisationer redan 
påbörjat. Att vi funnits i 138 år och fort-
farande är en stark folkrörelse är bevis på 

att vi genom åren haft denna förmåga till 
förändring.

 Under de två år som förflutit sedan för-
ra kongressen har vi i förbundsstyrelsen 
– tillsammans med distrikt och anställda 
– jobbat med uppdraget att ta reda på hur 
IOGT-NTO mår. Detta har resulterat i för-
slaget till den förändringsresa vi valt att 
kalla Expedition 50. Många sneglar på oss 
i denna process och det vi väljer att göra 
kommer med all säkerhet att inspirera 
andra. 

År 2020 fyller vi femtio år (räknat från 
sammanslagningen 1970). Då ska vår 
förändringsresa vara avslutad och vårt 
IOGT-NTO vara redo att möta de kom-
mande femtio åren. Som en första mel-
lanlandning på denna resa ser jag fram 
emot sommarens kongress i Karlstad. Min 
förhoppning är att vi trycker undan rygg-
märgsreflexen och tar fram modet och 
viljan att våga förändra. För IOGT-NTO 
behövs. Såväl i dag som om femtio år.

Framtiden kräver mod att förändra

”Det vi väljer 
kommer inspirera 
många andra.” 
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Här finns IOGT-NTO
STOCKHOLM, 01/A
Kontaktperson: Patric Tengström
08-21 37 51, 0707-78 70 03 

UPPSALA, 03/C 
Kontaktperson: Lisa Petterson
018-71 34 41

SÖDERMANLAND, 04/D 
Kontaktperson: Thomas Jensen 
0157-513 37, 070-770 99 57

ÖSTERGÖTLAND, 05/E
Kontaktperson: Ulrica Jansson
013-10 40 40

JÖNKÖPING, 06/F
Kontaktperson: Tomas Nylén 
036-12 07 10, 073-056 44 88

KRONOBERG, 07/G
Kontaktperson: Hugo Hermansson
076-170 57 93

KALMAR, 08/H
Kontaktperson: Gunilla Nilsson
072-512 51 52

GOTLAND, 09/I
Kontaktperson: Monica Engström-
Thomsson 
0498-21 50 43, 070-190 84 34

BLEKINGE, 10/K 
Kontaktperson: Björn Larsson   
0708-25 25 93, 0457-157 11

SKÅNE, 11/LM
Kontaktperson: Peter Tuvegård
070-190 84 05

HALLAND, 13/N
Kontaktperson: Leif Arne Gustavsson
0346-164 90, 0703-777 187

GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN, 14/O 
Kontaktperson: Malin Westergren 
0730-31 60 65

ÄLVSBORG, 15/P
Kontaktperson: Krister Johansson
0733-40 56 78

SKARABORG, 16/R
Kontaktperson: Petra Berghäll
0500-48 34 13

VÄRMLAND, 17/S 
Kontaktperson: Kaj Johansson 
054-18 77 72

ÖREBRO, 18/T
Kontaktperson: Per Holm 
019-611 58 14

VÄSTMANLAND, 19/U 
Kontaktperson: Per Rosén
073-982 96 36 

DALARNA, 20/W 
Kontaktperson: Marie Hillner
070-191 45 81

GÄVLEBORG, 21/X 
Kontaktperson: Cecilia Abrahamsson
070-190 84 60

VÄSTERNORRLAND, 22/Y 
Kontaktperson: Olle Häggström
070-284 88 21, 0660-850 10 

JÄMTLAND, 23/Z 
Kontaktperson: Lars Sundh  
063-13 20 45, 070-190 84 00

VÄSTERBOTTEN, 24/AC 
Kontaktperson: Inger Malmén  
0730-45 90 90

NORRBOTTEN, 25/BD 
Kontaktperson: Anna-Lena Gröhn 
0730-91 17 67

Värva en medlem!
VÄRVARENS NAMN                                        

VÄRVARENS PERSONNUMMER _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _

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

IOGT-NTO är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du 
lämnar i samband med din medlems-ansökan. 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.

 Jag vill bli medlem i IOGT-NTO och accepterar medlemslöftet
 Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens 

grundsatser. 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. *Texta tydligt.

* NAMN      

* GATUADRESS     

* POSTNUMMER (5 siffror)  _ _ _ _ _

* POSTORT     

* PERSONNUMMER  _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _   RMAN   RKVINNA  RANNAN

 TELEFON                                                  MOBIL                           

 E-POST (texta tydligt)     

 R Jag vill vara med i en lokalförening

   Ev önskad förening      

 R Jag vill vara direktansluten

�  Jag accepterar medlemslöftet och godkänner hantering av mina uppgifter i enlighet med ovan angivna text.

* NAMNTECKNING     

* Obligatoriska uppgifter

&



KOM IHÅG ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT FÖR 2017
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 (mellan-
slag) personnummer (ex: IOGT 
19850506xxxx) till 72456. Ev opera-
törsavgift kan tillkomma.

• Betala med kort på www.iogt.se/
medlemssidor och klicka dig till 
betalsidan.

• SWISH – ange summan och 
lämna följande uppgifter i med-
delandefältet: IOGT (mellanslag) 
personnummer (mel-
lanslag) för-namn, 
efternamn. Swishar 
gör du till 123 671 
3135.

 

SWISH

VIT JUL

9–10 september 2017
KURS-KURSHELG x 3
Välkommen att delta i vår spännande och utvecklande kurs-kurshelg som arrangeras på tre 
orter runt om i landet. Tillsammans med andra deltagare får du lära dig nya metoder och 
verktyg som du har nytta av i din roll som föreningsaktiv eller som medlem.

Årets kurs-kurshelg innehåller 3 olika spår:

• Mitt IOGT-NTO – Grundutbildning, både för dig som är ny medlem eller för 
dig som har varit med ett tag. Lär dig mer om organisationen och hur du kan 
påverka verksamheten. 

• Drogpolitiskt arbete – Här blandas fakta med praktik. Så engagerar du dig 
i drogpolitiska frågor på hemmaplan, antingen ensam eller tillsammans med 
andra i en drogpolitisk grupp.

• IOGT-NTO och världen – Här blandas fakta med praktik. Vad gör IOGT-
NTO i världen och hur kan du engagera dig i internationella frågor på 
hemmaplan? 

Kontakt:
IOGT-NTO-lokalen,  
Örnsköldsvik:
Cecilia Abrahamsson 
cecilia.abrahamsson@iogt.se

Tollare folkhögskola, 
Saltsjö-Boo:
Anders Karlsson
anders.karlsson@iogt.se

Wendelsbergs folkhögskola, 
Mölnlycke:
Winnie Blom-Jensen
winnie.blom-jensen@iogt.se

Anmälan och mer information:
www.iogt.se/utbildningar

OBS! 
Sista dag för anmälan är onsdag 16 augusti.

VARMT 
VÄLKOMNA!

• ÖRNSKÖLDSVIK • SALTSJÖ-BOO • MÖLNLYCKE •

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

IOGT-NTO INFORMERAR

Välkomna  till  IOGT-NTO!
Nybildade IOGT-NTO-föreningar:
•6785 IOGT-NTO Integration, Norrköping, 
Östergötlands distrikt av IOGT-NTO
•6786 IOGT-NTO Balkeena media & 
informationsförening, Flen, Södermanlands 
distrikt av IOGT-NTO
•6787 IOGT-NTO Somaliska Svenska 
föreningen i Tibro, Skaraborgs distrikt av 
IOGT-NTO
•6788 IOGT-NTO OYSU, Hallstahammar,  
Västmanlands distrikt av IOGT-NTO

Föreningarna och deras medlemmar hälsas 
varmt välkomna in i IOGT-NTO-familjen. Lycka 
till med verksamheten!
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Kalendarium 2017

JUNI

16 ................ Accent nr 4–5 ges ut

27 ................ Förbundsstyrelsemöte

28/6–2/7 ... IOGT-NTO-rörelsens kongresser, Karlstad

JULI

28/6–2/7 ... IOGT-NTO-rörelsens kongresser, Karlstad

6 .................. Videokonferens, kamratstöd

2–9  ............ Almedalsveckan

AUGUSTI

3 .................. Videokonferens, Kamratstöd

21–23 ......... Rörelsegemensam personalsamling

24–27 ......... IOGT-NTO strategidagar FS

31 ................ Sista ansökan till Oskar Franzéns Stipendiefond

31 ................ Inspriationsträff: internationellt arbete lokalt

SEPTEMBER

1 .................. Accent nr 6 ges ut

7 .................. Videokonferens, kamratstöd

9–10 ........... Regional kurs-kurshelg

22–23 ......... Förbundsstyrelsemöte

23–24 ......... Samling för distriktsordförande och distriktskassörer, Sthlm

29–30 ......... Engagemangskonferens

30/9–7/10 Insamling till Världens barn

OKTOBER

30/9–7/10 Insamling till Världens barn

1–31 ........... Engagemangsmånad

3 .................. International Drinking day

5 .................. Videokonferens, Kamratstöd

6 .................. Accent nr 7 ges ut

20 ................ Sista anmälan till frågetävlingen Pumpen 2017

26 ................ Inspriationsträff: internationellt arbete lokalt

NOVEMBER

2 .................. Videokonferens, kamratstöd

5 .................. IOGT-NTO fyller 138 år

10 ................ Accent nr 8 ges ut

10–12 ......... Verksamhetsforum, Tollare folkhögskola

16 ................ Frågetävlingen Pumpen

20–21 ......... Förbundsstyrelsemöte

DECEMBER

1/12–6/1 ... Vit jul

1–31/12..... Insamling till förmån för Vit jul

7 .................. Videokonferens, kamratstöd

22 ................ Accent nr 9–10 ges ut

SÖK PENGAR TILL UTVECKLINGSPROJEKT
Föreningar, kretsar och grupper av med-
lemmar inom IOGT-NTO kan mellan  
1 februari och 30 november söka medel från 
IOGT-NTO-förbundet.

Läs mer om kriterier och hur man ansö-
ker på www.iogt.se, ”Medlemssidor”,
eller beställ informationen från förbunds-
kansliet, tfn 08-672 60 00.

ÄNDRA KONTAKTUPPGIFTER
Vill du ändra eller uppdatera dina kontakt-
uppgifter?

Gå in på länken nedan för att komma 
till formuläret där du snabbt och enkelt 
kan ändra dina uppgifter i IOGT-NTO:s 
medlemsregister:
iogt.se/medlemssidor/uppdatera

TIPS PÅ ENGAGEMANG
• Betala din medlemsavgift till  

IOGT-NTO.
• Följ IOGT-NTO på sociala medier.
• Värva en medlem till IOGT-NTO.
• Tipsa om en alkoholfri dryck från 

Systembolaget.
• Berätta om Alkoholrådgivningen.
 

SWISH

Välkomna  till  IOGT-NTO!



läs artiklar som bara publiceras på nätet: 
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SKrIV TILL oSS på accent@iogt.se 
www.accentmagasin.seWebben. 

så mycket mer accent 
 – fast på internet

Visste du att Accent även finns 
på nätet? 
Visste du att accent även finns på 
nätet? På www.accentmagasin.se 
uppdaterar vi med nyheter varje 
vardag. En del av artiklarna hamnar i 
tidningen, andra inte. genom att gå in 
på www.accentmagasin.se/bonus kan 
du se delar av det webbunika innehåll 
som vi tipsar om här. 

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 
andersson: nathalie.andersson@
iogt.se

Blev less på alkohol 
och startade blogg 
I höstas beslutade sig kommunikatören och 
Umeåbon Ingela Hjulfors Berg att avstå 
alkohol i en månad. Nu har hon varit nykter 
i åtta och mår bättre än någonsin. Därför 
startade hon bloggen alkoless.

nyKtErt

oroande utveckling: 
allt fler dör av narkotika
Narkotikadödsfallen fortsätter att öka, men 
generellt är narkotikaanvändningen låg i 
Sverige. och kommunerna fortsätter att 
satsa på prevention. Det framgår av den 
rapport som Folkhälsomyndigheten lämnat 
till EmCDDa.

 nArKotiKA 

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

andra saker på webben 
du inte vill missa
▪  De är miljonlotteriets nya styrelse
▪  7 åtgärder som ska stoppa narkotikadöden
▪  Brukarföreningen försatt i konkurs
▪  Bryggerijättarna slåss om Vietnam
▪  medicinsk cannabis nu på kanadensiska 

börsen

 Podd 

Kickar. Peter Magnusson får sina kickar genom bungyjump, 
fallskärmshoppning och ballongflygning. Därför har han aldrig känt 
behov av att dricka alkohol.

Foto: Mikael söderberg

Foto: privat

Foto: J0anie Bal0ney/Flickr-By 2.0
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