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Följ med Accentpodden på kongress!

Följ kongressen med täta uppdateringar från 
Accentpodden. Finns där du hittar poddar eller 

på accentmagasin.se/podcast



NR 4 2019 ACCENT    3

Innehåll #4 2019

32

Ill
us

tr
at

io
n:

 A
nd

re
a 

G
ilb

er
ti

22 skäl att vara nykter

Fo
to

: C
as

pe
r H

ed
be

rg

10  Tommy Karman har 
skrivit en bok om rela-

tionen till sonen Victor, som 
dog av en överdos

 34  Så lyfter du smaken 
genom att välja rätt 

glas till drycken.

Fo
to

: K
ris

tin
a 

Sa
hl

én

  Röster
 5  Klimatansvar och strategier.  

  Politik
 6  Alkoholreklam förbjuds på 

staden New Yorks egendom.
 8  Distanshandeln viktigast tycker 

socialminister Lena Hallengren.
 9  WHO nobbar alkoholindustrin 

avslöjar läckt dokument.
 9  Eva Ekeroth om nya smaker som 

ska locka unga.

  Porträtt
 10  Tommy Karman har skrivit boken 

När haven tystnar om sin relation 
till sonen som dog av en överdos.

  Forskning
 18  ”Föräldraeffekten” har stor 

 betydelse visar studie.
 20  Falska nyheter om cannabis  

som bot mot cancer ökar.
 21  Forskaren Frida Dangardt är en 

av forskarna bakom IOGT-NTO:s 
forskningsrapporter.

  I rörelse
38   Kim Reenaas blir ny general-

sekreterare i IOGT-NTO.
 39  Medlemmen Elon Larsson har 

lärt känna världen genom sitt 
medlemskap. 

 40  Partypatrullerna håller koll på 
krogarna.

 42  UNF och NSF lyfte alkoholfrågan 
i FN.

  Reportage
16    Koll på kongressen Frågorna 

som är på agendan.
22    IOGT-NTO-pusslet Sex medlem-

mar om nykterheten, medlem-
skapet och framtiden.

32    I Fokus: 22 skäl att vara nykter.
34    Så väljer du glaset som ger 

drycken bästa smaken.
44    Ett slag för gemenskap hos 

kamratstödet i Göteborg.

  Kultur
 43  Kaffe för alla? Läsning för kaffe-

älskare. 

  Ordföranden
50     Johnny Mostacero  om den 

stundande demokratifesten.

” Föreningsliv 
betyder ju på gott 
och ont att alla 
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Meningen med fören-
ingen är oftast inte en 
enda, utan flera. Och 
meningen skiftar från 
person till person. Även 
så i IOGT-NTO. För någon 

är skälet till att vara medlem att många 
tillsammans blir en maktfaktor i alkohol- 
och narkotikapolitiken. För andra är skä-
let att tillhöra en nykter gemenskap, och 
att kunna erbjuda nyktra och demokra-
tiska mötesplatser åt fler. För en tredje är 
drivkraften att få, och ge andra, stöd att 
hålla sig drogfri, efter ett tidigare bero-
ende. Uppräkningen kan fortsätta, men 
jag tror du fattat poängen. Varje medlem 
har tagit sitt beslut att vara nykter och 
att organisera sig i just IOGT-NTO-rörel-
sen. Av ett eller flera skäl.

För mig var det till en början ett speciellt 
skäl som vägde tyngst. Med tiden har 
skälen blivit fler, och jag tror att jag idag 
delar mening med ganska många. För ju 
mer jag lärt i sakfrågorna, om industrin 
och politiken både i Sverige och globalt, 
och ju mer jag ser av verksamheten, av 
alla aktiviteter som pågår och vilken 
betydelse den har för så många – också 
långt utanför medlemsleden – desto 
fler skäl har jag att vara organiserad. På 
sidan 32 publicerar vi 22 skäl till att vara 
nykter – direkt från IOGT-NTO:s medlem-
mar. Och på sidorna 22–31 kommer sex 
medlemmar från olika delar av rörelsen 
till tals om sin syn på nykterhet, sitt 

Delade meningar

 För New York 
stad, som 
förbjuder 

alkoholreklam på 
stadens egendom  
för folkhälsans skull. 
Ett initiativ som fler 
bör ta efter.

För alla 
fåniga  
hittepå- 

produkter som  
alkoholindustrin  
lanserar för att tjäna 
mer på folkhälsans 
bekostnad.

medlemskap och framtiden. För inom 
IOGT-NTO ryms människor i alla åldrar, 
av olika kön, bosatta från norr till söder, 
med olika politiska åsikter och livs-
åskådning, och med 
skiftande bakgrund 
och erfarenheter. 
Olikheter som kan 
leda till konflikter och 
försvåra förståelse 
och kommunikation. 
Men som också kan 
skapa nytänkande, bredd och styrka. 
Mycket beroende på hur vi lyssnar, talar 
och bemöter varandra. Välkommen att 
skriva till oss och berätta om din syn på 
meningen med föreningen!

Ulrica Ambjörn  
chefredaktör

Ulrica väljer

”Varje medlem har 
tagit sitt beslut att 
vara nykter och att 
organisera sig i just 
IOGT-NTO-rörelsen. 

Av ett eller flera skäl.”
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Att klimatfrågan är 
något vi inte längre 

kan blunda för har blivit 
uppenbart på senare tid. 
Dock väljer IOGT-NTO:s 
förbundsstyrelse en feg väg 
i sitt svar på vår motion om 
rekommendationer för en 
klimatsmart verksamhet. 

I IOGT-NTO:s verksamhet 
görs dagligen många val som 
påverkar vår miljö. Genom 
att IOGT-NTO, med hjälp av 
ideella medlemmars kompe-
tens, tar fram några enkla, 
konkreta tips (inte bindande 
krav) på hur våra föreningar, 
arbetsplatser och evenemang 
kan bli mer klimatsmarta 
kan vi göra positiv skillnad.

Klimat handlar om 
demokrati och solidaritet, 
våra två idéfrågor utöver 
nykterheten. Detta har Junis 
fattat, som tipsar föreningar 
om hur de kan jobba med 
det Globala målet om hållbar 
konsumtion. 

IOGT-NTO:s förbunds-
styrelse å sin sida avslår 
vår att-sats om att ta fram 
rekommendationer och har 

istället en mycket märklig 
att-sats om att ”uppmuntra 
medlemmar att arbeta med 
att ta fram riktlinjer för 
hållbar konsumtion anpas-
sade till vår organisation.” 
Hur ska detta gå till? Ska 
enskilda medlemmar sitta 
och fundera ut tips som de 
sedan sprider på egen hand? 
Förbundsstyrelsen frånsäger 
sig på detta vis ett övergri-
pande ansvar.

Är IOGT-NTO:s förbunds-
ledning rädd för att några 

enkla klimatsmarta tips ska 
ta fokus från vårt arbete för 
nykterheten? Vi är överty-
gade om att IOGT-NTO:s med-
lemmar klarar av att komma 
ihåg att vi vill ha en nykter 
värld, samtidigt som vi väljer 
bort engångsmaterial. 

Vår förhoppning är att 
kongressombuden visar på 
mer handlingskraft och istäl-
let bifaller motionen.

Helena Wannberg, Örebro
Anette Prim, Växjö

Hög igenkänning att 
läsa om nyktra strate-

gier i Accent nr 3. Jag känner 
igen mig i flera av de scenari-
os som tas upp, och också 
i de olika strategierna som 
nämns. Min vanligaste stra-
tegi är nog att komma tidigt 

och därmed hinna  prata 
med folk, avnjuta mat och 
sällskap, och sedan tacka 
för mig innan omgivningen 
hunnit in på det tredje eller 
fjärde vinglaset. Jag är känd 
som friluftsmänniska bland 
vännerna så de flesta godtar 

” Komma och gå tidigt  
är min strategi”

Röster  

” Förbundsstyrelsen  
väjer för klimatansvar”

ursäkten att jag ska upp 
tidigt morgonen därpå. Då 
slipper jag åse tilltagande 
berusning och lyssna på tja-
tiga upprepningar av gamla 
minnen, undviker också 
 oönskat skvaller och gråt-
milda bekännelser. För folk 
blir förändrade av alkohol 
– även om många verkar ha 
svårt att förstå det.  

”Kvällstrött”

Skriv till oss! 
accent@iogt.se  eller 
Box 12825 , 112 97  
Stockholm

Ur flödet
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2014 åkte Piratpartiet  
ut ur Europaparlamentet. 

Sedan har man drivit legalisering 
av narkotika som profilfråga.  
Och i år blev man ännu mindre 
som synes. Så, bra jobbat av  
PP:s partiledning…
Magnus Callmyr, @MCallmyr 
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Så många lyssningar har Accent-
podden sedan starten. 

Facebookreaktioner på artikeln 
Nyktra strategier om studenten 
som vill ha en alkoholfri student-
mottagning, men vars föräldrar 
propsar på att bjuda gästerna  
på alkohol:

 Jag hade en helt alkoholfri 
studentmottagning :) 

Min dag, och alkohol behövs  
inte för att ha en bra fest.  
You do you!
Karin Fredén 

De borde respektera  
att du inte vill ha alkohol  

på din studentmottagning. Finns 
massor av goda alkoholfria alter-
nativ. Ha en fantastisk dag!
Christina Huth 

Stå på dig! Det är inte vad 
som är i glaset som gör 

kalaset utan tillfället! Grattis  
du starka.
Boa Söderholm 

Dina föräldrar har mycket 
att lära. Jag håller på dig! 

Lennart Haglund 









I IOGT-NTO:s verksamhet görs dagligen många val som 
 påverkar vår miljö.
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USA  Alkoholreklam på busskurer, 
tidningskiosker och wifi-kiosker är snart 
ett minne blott i mångmiljonstaden New 
York, efter att ett förbud drivits igenom 
i april. Bakgrunden är att politikerna 
vill minska antalet alkoholrelaterade 
dödsfall, siffror som inte förändrats på 
tio år. En av de som utformat förbudet är 
Rebecca Giglio, policyanalytiker på New 
Yorks hälsodepartement. 

– Vi är glada och hoppas att detta 
verkligen kommer att göra skillnad så att 
färre Newyorkbor drabbas av alkoholre-
laterade skador framöver. Tusentals alko-
holannonser försvinner, vilket betyder 
att människor inte tvingas se dem lika 
regelbundet, säger hon.

Förslaget föddes efter att de på departe-
mentet tagit del av ett antal studier om 
alkoholreklamens inverkan. 

NY förbjuder
alkoholreklam

New York förbjuder alkoholreklam på stadens 
fastigheter och egendomar. Ett viktigt första 

steg för att minska alkoholdöden säger 
policyanalytikern Rebecca Giglio.

TEXT Emelie Svensson

Tipsa oss! 
08-672 60 50  
accent@iogt.se

Följ oss: 
www.accentmagasin.se 
facebook.com/accentmagasin
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– Forskningen visar att exponering 
för alkoholreklam verkligen påverkar 
hur mycket folk dricker, samt i vilken 
utsträckning unga personer dricker.  
Och när folk dricker allt längre ner i 
åldrarna löper de större risk att så små-
ningom utveckla ett missbruk, säger hon.

Rebecca Giglio berättar att de fatti-
gare kvarteren i New York, där mesta-
dels afro-amerikaner och latiname-
rikaner bor, utsätts för betydligt fler 
alkoholannonser.

– Det är bekymmersamt och något 
som vi måste vara väl medvetna om, för 
det kan leda till ökat missbruk bland de 
grupperna och öka hälsogapen mellan 
samhällsklasser, säger hon.

På grund av långa kontrakt kommer 
alkoholreklamen inte vara helt borta 
förrän år 2027. 

Förbudet möttes omedelbart av kritik. 
Bland annat har ordföranden för  
Distilled Spirits Council, som represen-
terar  spritindustrin, pekat på studier 
som visar att det främst är föräldrar som 
påverkar huruvida personer under 21 
år dricker – inte reklam. Rebecca Giglio 
håller inte med.

– Reklam påverkar mycket. Dessutom 
är detta inte det enda steget vi ska ta  
för att motverka alkoholkonsumtionen  
i staden, även om det är ett av de stora 
och viktiga. Vi tittar just nu på andra 
faktorer som påverkar hur mycket 
människor dricker, exempelvis vill vi  
att vårdgivare ska bli bättre på att kom-
municera med patienter och undersöka 
om de har ett missbruk.

Förbudet innebär därmed att staden 
kommer att förlora drygt 2,7 miljoner  
dollar i reklamintäkter.

– Det är en stor inkomst som försvin-
ner. Men när vi ser till vilken stor hälso-
mässig belastning alkoholen innebär,  
så är ett förbud trots allt välmotiverat.

Fakta

▶ Tre andra ameri-
kanska städer som 
stoppat alkohol-
reklam på offentlig 
egendom stod 
modell för förslaget: 
San Francisco,  
Los Angeles och 
Philadelphia.

▶ Vissa platser 
undantas från för-
budet: restauranger 
och exempelvis 
stadion Citi Field.

▶ För 1,5 år sedan 
började det delstat-
liga transportföre-
taget Metropolitan 
Transportation 
Authority förbjuda 
alkohol reklam på 
New Yorks bussar, i 
tunnel banevagnar 
och på stationer.

▶ Det gjordes  
110 000 alkohol-
relaterade akut-
besök i New York  
under 2016, och 2 
000 personer dog 
på grund av alkohol-
relaterade orsaker.

Etiopien stoppar  
alkoholreklam
Folkhälsa  Att förbjuda alkoholreklam är den 
senaste i en rad åtgärder för att förbättra hälsan  
i landet. Tidigare har lotteripriser kopplade till alko-
holhaltiga drycker och skyltar som främjar alkohol-
haltiga drycker förbjudits rapporterar nyhetsbyrån 
AFP. Lagen förbjuder även försäljning av alkohol-
haltiga drycker på hälsoinstitutioner, universitet 
och högskolor, statliga institutioner, religiösa plat-
ser, idrottsplatser och biografer.

 Fler hälsoåtgärder har införts i det östafrikanska 
landet den senaste tiden. I februari stoppade reger-
ingen all rökning nära statliga institutioner och  
sjukhus, och förbjöd också försäljning av alkohol  
till personer under 21 år. 
Emelie Svensson

Varningstexter 
på alkohol
Indien  ”Drickande skadar din hälsa” och ”Drick inte 
och kör bil” är exempel på budskap som nu finns på 
sprit-, vin- och ölflaskor i Indien. Det får inte heller 
påstås att alkohol skulle vara hälsosamt. Lagen är 
en del av en större satsning som ska uppmärksam-
ma den indiska befolkningen på alkoholens skadli-
ga hälsoeffekter rapporterar Business Today.  
Jens Wingren

Följ oss: 
www.accentmagasin.se 
facebook.com/accentmagasin

”Vi är glada och hoppas att  
detta verkligen kommer att  
göra skillnad.”
Rebecca Giglio, policyanalytiker
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75 %
av alla licensansökningar 
för medicinsk cannabis 
godkänns. 2018 inkom 
86 ansökningar till Läke-
medelsverket. 2017 var 
motsvarande siffra 57.
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” Distanshandeln  
viktigaste frågan”
Distansförsäljningen hotar monopolet, och är  
därför den viktigaste alkoholpolitiska frågan anser  
socialminister Lena Hallengren.

Överdoser  
kartläggs
Sverige  Under 2019 ska 
Socialstyrelsen genomföra 
en kartläggning av akut-
mottagningarnas rutiner vid 
narkotikarelaterad överdos. 
Syftet med kartläggningen 
är att försöka minska antalet 
dödsfall. Genom att öka  
kunskapen om hur akutmot-
tagningarna arbetar under 
vårdtiden på sjukhus och 
inför patienters utskrivning, 
hoppas man kunna plane-
ra bättre för fortsatt vård, 
behandling och uppföljning.
Emelie Svensson 

Kan klassas  
som vapen 
Fentanyl  Den syntetiska 
opioiden fentanyl kan komma 
att klassas som ett mass-
förstörelsevapen i USA. Det 
avslöjas i en intern handling 
som läckt från ett möte 
mellan tjänstemän från det 
amerikanska inrikesdeparte-
mentet och försvarsdepar-
tementet rapporterar CNN. 
Den syntetiska opioiden har 
i årtionden oroat nationella 
säkerhetsansvariga för dess 
potential i att utnyttjas i 
exempelvis en terrorattack. 
Att beteckna fentanyl som ett 
massförstörelsevapen skulle 
göra det möjligt för USA:s 
nationella säkerhetsrepre-
sentanter att utveckla teknik 
som lättare kan upptäcka 
fentanylleveranser, men 
 också för att åtala personer 
för olaglig distribution.
Emelie Svensson 
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Alkohol ”Distansförsäljningen tas inte 
på allvar. Man pratar om människors 
frihet, men förstår inte konsekvenserna. 
Distanshandlen utmanar monopolet på 
riktigt, men har hamnat i skuggan av 
gårdsförsäljningen”, säger socialminister 
Lena Hallengren.

Delvis kan det bero på att gårdsför-
säljning faktiskt ska utredas – igen. Det 
var för ett år sedan som socialutskottet 
beslutade att uppmana riksdagen att 
verka för att regeringen ska genomföra 
en lagändring för att möjliggöra ”gårds-
försäljning”, eller snarare producentför-
säljning, av alkohol. Riksdagen godkände 
förslaget under förutsättning att försälj-
ningen inte hotar Systembolagets mono-
pol. Något som tidigare utredningar 
misslyckats med. Nu ligger det alltså  
åter på regeringens bord att lista ut  
hur det ska gå till.

 – Varken jag eller Socialdemokraterna 
har bytt åsikt i frågan, men i och med 
januariöverenskommelsen har vi lovat  

att utreda om vi kan hitta en väg att 
förena gårdsförsäljning med mono-
polet, säger Lena Hallengren.

Hon anser att hela debatten är  
konstruerad och egentligen handlar 
om att avskaffa monopolet.

– Det är en oärlig diskussion. Frågar 
man den som har en vingård så är de 
väl inte emot att få sälja själva, men de 
skriker inte heller efter det. De är gan-
ska nöjda med att Systembolaget säljer 
deras produkter, säger hon.
 
Förespråkarna hävdar att gårdsför-
säljning ska rädda landsbygden.  
Men hur gårdsförsäljningen ska 
kunna ge så många jobb samtidigt 
som den inte ökar alkoholkonsum-
tionen har ingen kunnat förklara.  
Och hur så många arbetstillfällen  
ska uppstå på landsbygden när den 
mesta produk tionen sker på brygge-
rier i storstäder är också en gåta. 
Eva Ekeroth 
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WHO utestänger  
alkoholindustrin
WHO  Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar sin per-
sonal att inte samarbeta med alkoholindustrin. Meddelandet, 
som nyligen skickades ut internt till WHO:s personal, slog 
fast att WHO inte kommer att ha något samröre med alko-
holindustrin när de utvecklar ny alkoholpolicy eller tar fram 
bestämmelser gällande folkhälsa. Enligt Kristina Sperkova, 
ordförande i IOGT International, är det ett mycket bra beslut 
som kom i tid.

  – Det är väldigt viktigt. Alkoholindustrin pushar för att för-
söka ha möten, samarbeta eller på olika sätt ingå partnerskap 
med WHO. Industrin gör det för att de gillar ”whitewashing”, de 
vill tvätta sitt varumärke genom samarbeten med institutioner 
som väger tungt när det gäller hälsa och utveckling, säger hon.  
Emelie Svensson 

Narkotika  
allt billigare
Narkotika  Priset på narkotika 
har sjunkit under de senaste 
30 åren. 2018 var priset på 
heroin och amfetamin bara en 
tredjedel av vad det var 1988. 
Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning, CAN, 
har i över 30 år samlat in infor-
mation om prisutvecklingen 
för narkotika i Sverige. Bara den 
svenska cannabismarknaden 
tros omsätta över en miljard 
kronor årligen . 
Jens Wingren 

Fo
to

: I
st

oc
kp

ho
to

Fo
to

: I
st

oc
kp

ho
to

KOMMENTAR

Eva Ekeroth 
Reporter

I en tid då alkoholkonsumtionen minskar försöker 
industrin hitta nya produkter och målgrupper.  
Ett bottennapp är ölglass som Triumfglass lanse-
rar i samarbete med ett bryggeri. Till skillnad från 

alkohol-isglassen är ölglassen helt alkoholfri, så det 
är ingen risk för skador. Riskerna handlar istället om 
att alkohol ständigt hittar nya vägar in i vår vardag.

Marknadsföringen skyr heller inga medel för  
att hitta nya konsumenter. Eller vad sägs om en  
rosa, hallonsmakande gin vars flasketikett pryds  
av en enhörning? Vilka konsumenter tänker man 
locka med glassar och enhörningar? Knappast 
medel ålders män. Däremot utgör de unga, som  
i stor utsträckning avstår från att dricka, en stor 
potentiell konsumentgrupp. 

Positivt är dock att den minskande konsumtionen 
också leder till att producenterna satsar på annat  

än alkohol. Vi har sett 
en fantastisk utveckling 
i utbudet av muster, 
juicer och alkoholfria 
ölsorter på senare år.

Även flaskvatten säljs 
som aldrig förr, vilket  

i och för sig är mindre bra med tanke på miljön. 
Försäljningssiffrorna visar ändå tydligt att det 

alkoholfria sortimentet har gått från att vara något 
producenterna pliktskyldigast tar fram, till att bli  
en lönsam affär. 

Ju färre som dricker alkohol, desto större blir efter-
frågan på alkoholfria drycker. Och ju större utbudet 
blir, desto fler kan lockas över till det alkoholfria. 
Det finns alltså stor potential att öka försäljnings-
siffror utan småbarnsetiketter på spritflaskor eller 
glass med alkoholsmak. Ta vara på den!

Nya smaker  
ska locka unga

”Vilka konsumenter 
tänker man locka med 
glassar och enhörning-

ar? Knappast medel-
ålders män.”

40 miljarder dollar årligen. Så mycket 
impulsshoppar amerikaner för när 
de är berusade. Varannan amerikan 
har någon gång fylleshoppat enligt 
sajten Finder.
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”Barnbarnen  
är min livboj”

Victor dog av en överdos. Tommy Karman 
anklagade sig själv för att inte ha nått fram 

när adoptivsonen behövde hans hjälp.  
Om detta handlar boken När haven tystnar.

TEXT Anna Fredriksson  FOTO Casper Hedberg
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”Jag mår hyggligt bra idag, jag  
har inte låtit sorgen bli frusen.  

Sakta fejdar skulden bort.”

B oken handlar framförallt om 
min oförmåga att möta min  
son. Hur jag stod handfallen  
när han hade behövt mig,  

säger Tommy Karman.   
Tommy Karman är 74 år. På 1980-talet 

var han en stolt, närvarande och ambitiös 
adoptivpappa som njöt av att ta med 
sig sonen på teater, bibliotek och kafé. 
Victor åkte med sina nya föräldrar från 
Taiwan till Sverige 1983. Två år senare 
kom hans lillasyster Elin från Sydkorea. 

– Victor var livlig, vältalig och skrat-
tade, en drömpojke tyckte jag. När han 
blev äldre var han väldigt poppis hos 
tjejerna. Jag var så avundsjuk på hans 
hår. Elin är också väldigt utåtriktad.  
Men hon kom i skymundan, hon fick  
stå tillbaka för sin bror, liksom den  
tio år yngre dottern Evelina. Tommy  
Karman växte upp som fiskarson på  
en ö utanför Gävle. Där härskade Jante, 
och Tommy var blyg, försagd och  
tystad hemma. 

– Jag kunde knappt prata när jag var 
femton. Fast pappa släpade med mig till 
biblioteket, det var bra, säger han.

När han själv blev pappa såg Tommy 
Karman alla Victors förmågor. Hur 
han gjorde film och musik, och målade. 
Tänkte att det hade kunnat vara sonens 
väg ut i livet. Men i tonåren fick Victor 

problem med sin identitet och  
sin självkänsla. 

– Han hade ett annorlundaskap  
inom sig, det fanns något där som  
stökade till det.

Victor sökte sig till mer eller mindre 
farliga subkulturer som vit-makt-miljön 
och huliganerna i Firman boys. Tommy 
Karman är ganska säker på att sonen,  
om han varit ung idag, hade fått någon 
slags bokstavsdiagnos och hjälp. 

– Vi förmådde inte få honom att  
söka någon typ av terapi.

När han vid ett tillfälle gav Victor en 
lista med telefonnummer dit han kunde 
vända sig för att prata om sina olika  
problem sa sonen: ”Tack pappa, jag  
tror jag har allt.”

– Jag var så glad när han verkligen 
ringde ett av numren, fick till ett möte. 
Men det blev inställt och sedan var  
den chansen förbi.

Dottern Elin har i vuxen ålder besökt 
Sydkorea med sina vänner. Victor  
var inte intresserad av att prata  
om adoptionen.

 – ”Då blir det bara problem”, sa han. 
Men det är viktigt att ha trådar bakåt. 
Många unga vuxna adopterade är mycket 
intresserade av miljön de kommer ifrån, 
mer än av att hitta sina släktingar, säger 
Tommy Karman. 

Utlandsadopterade är som grupp 
överrepresenterade i suicid och psykisk 
ohälsa (Vilket inte har något att göra  
med hur det går för enskilda individer).

 – Adoption är ingen demokratisk 
rättighet, man får aldrig glömma att alla 
adoptioner startar med en traumatisk 
skilsmässa. Jag tycker att det bästa är 
om barnen kan få en trygg uppväxt i sina 
hemländer. Kritiken är i många samman-
hang hård mot att vinstintresset går före 
barnperspektivet, säger han.

– Bara i Sydkorea inbringar de inter-
nationella adoptionerna flera miljoner 
dollar per år. Det kan vara smärtsamt 
att vara del av en sådan industri. För en 
som är adopterad och även för mig som 
gammal adoptivpappa, säger Tommy 
Karman. Även om han är kritisk till  
adoptioner som samhällsföreteelse 

 TOMMY KARMAN

Ålder: 74 år. Bor: Sundbyberg.  
Familj: Särbo, två vuxna döttrar och  
två barnbarn. Gör: Frilansar med att 
göra  hemsidor inom kultursektorn och 
åt  mindre föreningar. Är ofta ute på sjön 
med båten, läser mycket och umgås  
med barnbarnen.
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ångrar han sig inte. Men kanske blir 
känslorna av skuld ännu tyngre när  
man som han uttrycker det ”släpat  
hit någon från andra sidan jorden”.

– Det är åtta år sedan vi förlorade 
Victor, och jag tycker inte om att säga  
att han är död. Men jag tränar.

Victor var inte utslagen av sitt miss-
bruk. Men han kunde vara borta i veckor 
utan att de visste var han var. Han var 
alltid på väg någonstans. Han var 27 år 
när han dog av en överdos amfetamin. 

Tommy Karmans skuld av att inte ha 
räckt till blev ännu värre i kombination 
med sorgen och frågorna om ”varför”? 

–  Att jag inte kunde vara den trygga 
pappa som jag ville vara. Mycket ligger  
i blygheten och tystnaden hos mig. Kan-
ske skulle jag ha varit tydligare, som en 
flåbuse som tryckte upp honom mot väg-
gen. Det är möjligt att han behövde det. 
Men det skulle inte varit jag och det hade 
också kunnat bli ännu värre, säger han.

Efter Victors död tappade han fotfästet; 
tröstdrack, misskötte ekonomin,  
och förlorade nästan jobbet. I boken 
beskriver han flera nära döden-upple-
velser som inträffade när han medvetet 
sökte sig till ensamheten, isen, vattnet. 
Men haven hade tystnat. 
–  Kort efter att vi förlorade Victor gick 
jag vid tjugofem tillfällen på samtal, två 

gånger i veckan. Det var nog för tidigt,  
jag var inte redo. Men det lättade lite 
trots att sådant som handlade om droger, 
våld och kriminalitet verkade kännas 
jobbigt för terapeuten, som nog önskade 
en gulligare sorgehistoria, att lyssna på, 
säger Tommy Karman. 

Han vandrade runt på nätterna, för  
att finna ro. Tänkte att allt får inte  
vara förgäves. 

–Jag mår hyggligt bra idag, jag har inte 
låtit sorgen bli frusen. Barnbarnen kom 
i rätt tid, de är mina livbojar. De har gett 
mig ny energi att kunna formulera en 
historia. Boken har gett lite mening  
i tillvaron. Sakta fejdar skulden bort. 

Alla mejl han fått från läsare har  
gett mycket. 

– Vi ska starta en grupp på internet med 
föräldrar som vill väl, men inte förmår. 
När jag vridit och vänt på tankarna har 
jag kommit fram till att det viktigaste är 
att ta sin föräldraroll på allvar hela livet. 
Den tar inte slut när barnen fyller 18. Och 
så har Tommy Karman lite bråttom med 
två andra projekt, det ena är en roman om 
barns uppväxtmiljö på öarna i havsban-
det förr i tiden. Det andra är en bok om 
samhällets ansvar att stötta och finnas till 
för adopterade och deras familjer. 

–  Jag har ett sug efter att uttrycka mig. 
Det finns de som kallar det revansch. 

 ◀ En målning av 
sonen som Tommy 
Karman gjort.

▶ Tommy Karman 
tillbringar mycket  
tid i naturen.
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➊ 
Expedition 50 

2015 gav kongressen i Lund förbunds-
styrelsen, FS, i uppdrag att ta reda på hur 
organisationen mår. Vid januarisam-
lingen 2017 presenterades det inledda 
förändringsarbetet för första gången som 
Expedition 50, och vid kongressen 2017 
togs ett inriktningsbeslut, bland annat 
om att minska antalet distrikt kraftigt. 
Debatten är het, inte minst när det gäller 
distriktsindelningen. FS föreslår nu att 
dagens 23 distrikt blir åtta.
▶ Inom ramen för Expedition 50 har 
även gjorts en demokratiutredning. Den 
handlar om hur formerna för inflytande 
kan öka i organisationen, och hur de 
demokratiska processerna ska fungera på 
framtida kongresser.
▶ I utvecklingsarbetet ingår också att 
utveckla nya former för engagemang, 
något som oroliga röster befarar hamnar 
i skuggan av de organisatoriska frågorna.
▶ Dags för etapp 2 i Expedition 50: FS 
föreslår kongressen att besluta om 
att genomföra ett omfattande arbete 
kring organisationskulturen i syfte att 
förbättra bemötandet, stärka tilliten och 
öka stoltheten inom IOGT-NTO. 

Nästa vecka är det dags för IOGT-NTO:s kongress.  
Här är några av de frågor som kommer att avhandlas. 
TEXT Eva Ekeroth och Ulrica Ambjörn 

Koll på 
 kongressen

 

➋ 
Ekonomin 

IOGT-NTO:s huvudsakliga intäkter 
kommer från Miljonlotteriet (över-
skottet fördelas mellan IOGT-NTO- 
rörelsens fyra förbund, det vill säga 
även till IOGT-NTO:s juniorförbund, 
Junis, Ungdomens nykterhetsför-
bund, UNF, och Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund, NSF). Sedan en tid är 
Miljonlotteriets intäkter vikande, 
och redan i år har förbundet tvingats 
göra besparingar. Inför kommande 
år krävs ytterligare besparingar och 
hårdare prioriteringar då budgeten 
för 2020 krymps med 15 miljoner  
kronor jämfört med 2019 års budget.
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➌ 
Medlemslöftet 

Vid snart sagt varje kongress har med-
lemslöftet varit uppe till diskussion, 
särskilt den del som rör vilken alko-
holstyrka medlemmarna lovar att inte 
överskrida. I nuvarande löfte är det 2,25 
volymprocent. Till årets kongress hade 
FS i uppdrag att ta fram ett konkret  
förslag. Förslaget innehåller bland 
annat en sänkning av alkoholstyrkan 
till 0,5 procent. Dock visar det sig nu 
att övriga förbund i IOGT-NTO-rö- 
relsen blockerar förslaget. Att det är 
möjligt beror på att stadgeändringar 
som rör de andra förbunden ska ske 
genom samstämmiga kongressbeslut. 
IOGT-NTO vill tolka stadgarna som  
att det är fritt fram att välja en annan 
gräns, så länge den inte är högre än 2,25 
procent. Det har de andra förbunden 
sagt nej till. Därför kommer FS nu i  
stället att föreslå att kongressen beslu-
tar om en rörelsegemensam utredning 
av medlemslöftet.



▶ Kamratring  
efter en lång dags 
förhandlingar  
på  kongressen  
i  Karlstad 2017.
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➍ 
Mål- och verksamhets- 
inriktning 

Kongressen ska också besluta om 
mål- och verksamhetsinriktning för 
kommande kongressperiod. Följande 
övergripande formuleringar föreslås:
▶ IOGT-NTO är en modern, traditio-
nell folkrörelse som erbjuder nykter 
gemenskap, välkomnar alla oavsett 
tidigare erfarenheter, och möjliggör 
ett lustfyllt engagemang. 
▶ IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
och får vuxna att ifrågasätta den. 
IOGT-NTO driver en politik för ett 
nyktrare samhälle. 
▶ IOGT-NTO får beslutsfattare att 
agera för att begränsa tillgänglig-
heten av alkohol. 

➎ 
Motionerna 

Till årets kongress har 52 motioner 
inkommit. Nio av dem rör distrikts-
indelningen, och majoriteten av dem 
vill behålla distrikten som de är. 
▶ En motion föreslår att IOGT-NTO  
ska satsa mer på narkotikapolitik. 
 Förbundsstyrelsen anser dock  
att risken är stor att det sker på 
bekostnad av kompe tensen på  
alkoholområdet, och att det därför  
är bättre att andra organisationer  
tar det ansvaret.
▶ Två motioner kommer i år från 
Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, 
förbundsstyrelse. I den första föreslås 
att mandatperioderna ska kunna bli 
 t vå-åriga även på distriktsnivå, och  
i den andra att IOGT-NTO satsar mer  
på unga vuxna. 

▶ En motion rör det socialpolitiska 
arbetet och motionärerna föreslår 
bland annat att IOGT-NTO:s behand-
lingshem Dagöholm blir socialt 
 kunskapscenter inom IOGT-NTO, 
vilket får stöd av förbundsstyrelsen. 
▶ Så har också det ovanliga hänt 
att förbundsstyrelsen valt att avstå 
från att lägga fram en av motionerna 
för kongressen. Detta då förbunds-
styrelsen bedömer att den innehåller  
så grova generaliseringar och person-
angrepp att de överskrider gränsen 
för förtal.
] Följ kongressbevakningen på  
accentmagasin.se/tag/kongress-2019/
] Lyssna även på senaste avsnittet av 
Accentpodden om kongressen. Du hittar 
den på accentmagasin.se/podcast
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Sverige  Allt färre ungdomar i Sverige 
dricker alkohol – det är en tydlig trend. 
Andelen nyktra ungdomar har tredubb-
lats sedan 1990-talet.

– Jag ville undersöka varför den 
trenden har uppstått, säger Peter Larm, 
Centralförbundet för alkohol och narko-
tikaupplysning, CAN, som snart är färdig 
med sitt forskningsprojekt.

Han understryker att resultaten än  
så länge är preliminära.

Peter Larm ville undersöka flera faktorer 
som kan bidra till ungas avståndstagande 
från alkohol. Drygt 15 000 elever i årskurs 
nio fick svara på enkäter under åren 

Föräldraeffekten
har stor betydelse

En förälder räcker inte – men om två 
föräldrar har en restriktiv attityd till 

alkohol, ökar det sannolikheten för att 
unga också skippar alkoholen.

TEXT Emelie Svensson 

Tipsa oss! 
08-672 60 50  
accent@iogt.se

Följ oss: 
www.accentmagasin.se 
facebook.com/accentmagasin
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1999, 2003, 2007, 2011 och 2015. Frågorna 
handlade om:

• Alkoholbegränsande faktorer, till 
exempel restriktiva föräldrar, tillgång till 
alkohol och få vänner som dricker.

• Föräldrafaktorer, till exempel regler 
hemma och utanför hemmet, om föräld-
rarna har kunskap om vilka deras barn 
umgås med på lördagskvällar, vilket 
emotionellt stöd de upplever från föräld-
rarna, och så vidare.

 
Enligt Peter Larm skyddar tre eller fler 
föräldrafaktorer mot ungdomars alko-
holkonsumtion om man tittar på varje 
enskilt år. En eller två faktorer räcker inte.

– Men när det gäller alkoholbegräns-
ande faktorer syns en effekt redan vid en 
faktor. Störst effekt uppnås däremot vid 
tre eller fyra faktorer, säger han.

Om man ser till den övergripande tren-
den så förklarar inte föräldrafaktorerna 
den. Det gör däremot de alkholbegräns-
ande faktorerna. Peter Larm hat tittat på 
olika kombinationer av dessa faktorer.

Han undersökte två grupper: de ung-
domar som hade två restriktiva föräldrar 
– och inget annat. Men också den grup-
pen som hade två restriktiva föräldrar, 
och samtidigt har få vänner som dricker.  
I de grupperna ökade andelen nyktra 
ungdomar från 3,4 procent, till 44 procent 
mellan 1999 och 2015.

– Här ser vi tydligt att dessa faktorer 
har påverkat trenden att ungdomar 
dricker mindre, säger Peter Larm.

En sak när det gäller ”föräldraeffekten” 
överraskade Peter Larm, som nu kommer 
att presentera resultaten vid en interna-
tionell konferens:

– Man ser betydelsen av att båda för-
äldrar har restriktiva attityder till alkohol 
och att det påverkat trenden också. Det 
räcker inte med att en förälder har res-
triktiv attityd, det är jag lite överraskad 
över, säger han.
Emelie Svensson

Fakta

Peter Larm har i sin 
forskning undersökt 
betydelsen av olika 
faktorer när det 
gäller ungas alko-
holkonsumtion:

▶Alkoholbegrän-
sande faktorer, till 
exempel restriktiva 
föräldrar, tillgång till 
alkohol och få vän-
ner som dricker.

▶Föräldrafaktorer, 
till exempel regler 
hemma och utanför 
hemmet, om föräld-
rarna har kunskap 
om vilka deras barn 
umgås med på 
lördagskvällar, och 
vilket emotionellt 
stöd de upplever 
från föräldrarna.

Fler akut sjuka  
av ätbar cannabis
Colorado Psykiatriska akutbesök visade sig vara 
betydligt vanligare när personer hade konsumerat 
ätbara cannabisprodukter, enligt en ny studie. Det 
är mer troligt att de som åt godis eller mat med dro-
gen i upplevde panikattacker eller plötsliga psykiska 
problem. Trots att det säljs betydligt mindre av de 
varorna än av rökbar cannabis rapporterar NBC.
Emelie Svensson

Följ oss: 
www.accentmagasin.se 
facebook.com/accentmagasin

”När det gäller alkoholbegräns ande 
faktorer syns en effekt redan vid 
 en faktor.”
Perter Larm, CAN
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Peter Larm

”Jag tror att tillgäng  - 
lig heten är den viktigaste  

orsaken till ökningen  
i narkotikabruk.”   

Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN  
och huvudförfattare till rapporten.

Drogutvecklingen i Sverige

Lagstiftning  
ger resultat
Alkoholreklam Det finska förbudet mot användar-
producerad alkoholreklam i sociala medier har haft 
effekt. Det visar en studie från CAN och Helsingfors 
universitet. Även den svenska lagen kan komma 
att ändras. Utredningen om vissa alkohol- och 
marknads föringsfrågor föreslår ett förbud mot 
kommersiella annonser vid alkoholreklam i sociala 
medier i Sverige.  
Eva Ekeroth/Jens Wingren
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Missbruk i fält 
Storbritannien Alkohol-
missbruk är vanligt i brittiska 
väpnade styrkor – mer utbrett 
än posttraumatisk stress.  
Det skadliga drickandet är 
dubbelt så stort som bland 
resten av Storbritanniens 
befolkning visar studier.
Emelie Svensson 

Narkotika  
i avloppet
Europa  Avloppsvatten  
från 46 miljoner människor  
i  Europa analyserades under 
2018 för att spåra fyra olag-
liga droger: amfetamin, 
kokain, MDMA (ecstasy) och 
metamfetamin. Resultatet 
pekar på en ökning av samt-
liga droger jämfört med  
2017, med undantag för 
metamfetamin.
Emelie Svensson

Ökad risk  
för män
Blodpropp  Mindre än ett 
glas alkohol om dagen räcker 
för att öka risken för blod-
propp. Åtminstone bland 
män, enligt en färsk avhand-
ling från Umeå universitet. 
Mer än var femte patient som 
drabbas av blodpropp avlider 
inom ett år.
Jens Wingren

Forskning

Sociala medier En artikel med rubriken: 
”Cancerinstitutet medger äntligen att 
marijuana dödar cancer” har genererat 
4,26 miljoner kommentarer, delningar 
och gillanden på sociala medier de senaste 
åren – men nyheten är helt igenom falsk.  
Men när en organisation däremot 
publicerade en rapport som slog hål på 
informationen, genererade den endast  
2 200 reaktioner.

Detta visar hur falska nyheter om can-
nabis som cancerbehandling kan spridas 
snabbt på nätet, och intresset för sådana 
nyhetsberättelser ökar. Det visar en ny 
studie som publicerats i Cureus Journal 
of Medical Science, och genomfördes av 
ett amerikanskt forskarlag från Stanford 
University och The Interstate Radiation 
Oncology Center, IROC.

De slår fast att intresset för cannabis som 
cancerbehandling har nära fördubblats de 
senaste sju åren på nätet. 

I studien konstateras att användningen 
av alternativa behandlingar är särskilt 

vanlig hos cancerpatienter, och har  
ökat successivt sedan 1970-talet.  
Av alla artiklar på sociala medier om 
alter nativa cancerbehandlingar som 
de  undersökte, förekom cannabis flest 
gånger; 23 procent av alla artiklar om 
alternativa cancerbehandlingar hand-
lade om drogen.

80 procent av alla artiklar, som 
nämnde både cannabis och cancer, 
 handlade om hur drogen kunde bota 
sjukdomen. Endast 2,5 procent var 
 korrekta nyhetsartiklar som avrådde  
från cannabis som cancerbehandling.

Forskarna konstaterar att de falska 
nyheterna om cannabis som cancerbe-
handling ligger i linje med tre rådande 
samhällstrender: ett intresse för 
alternativa behandlingar, spridning av 
falska nyheter online och legalisering 
av cannabis. I studien fann de även att 
sökningarna på nätet om cannabis som 
cancerbehandling ökade i stater i USA 
som legaliserat cannabis.
 Emelie Svensson 

Fake news om cannabis 
ökar i sociala medier
Falska nyheter om cannabis som botemedel för  
cancer väcker ökat intresse och får stor spridning. 
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Vad jobbar du med? 
– Jag jobbar med hjärt-lungdiagnos– 

tik på barn och unga, och forskar på 
barn med risk för hjärt-kärlsjukdomar, 
till exempel med barnfetma. Genom 
forskningen började jag intressera  
mig för alkohol. 
Hur blev du, som barnhjärtläkare,  
indragen i arbetet med alkoholforsk-
ningsrapporten?

– Inför den andra rapporten, som 
handlar om alkohol och hjärtat,  
behövdes någon som var bra på hjärtan, 
särskilt som det funnits missuppfatt-
ningar om att alkohol skulle vara nyttigt 
för hjärtat. Där tycker jag att vi gjort ett 
gott jobb med att slå hål på den myten. 
Det är roligt och intressant att få vara 
en del av något som kan bidra till att 
förbättra folkhälsan. Sedan är det en 
jätterolig grupp, med fantastiska och 
trevliga forskare, att få vara med i.
Vad gör du när du inte jobbar?

– Då umgås jag helst med min familj 
eller går promenader med hunden  
i skogen. Och så tittar jag mycket på 
fotboll eftersom min dotter spelar.  
En eller ett par gånger i veckan dansar 
jag balett. Det är jätteroligt, bästa  
stunden på veckan!
Text: Eva Ekeroth Foto: Nicke Johansson

Docent i klinisk fysiologi på Sahlgrenska  
universitetssjukhuset i Göteborg. Forskar  
på barn med riskfaktorer för hjärt-kärlsjuk-
domar, som barnfetma och olika kroniska 
sjukdomar på halvtid. Arbetar med hjärt- 
lungdiagnostik på barn och unga på  
Drottning Silvias barnsjukhus på andra  
halvan. Är medförfattare till forsknings-
rapporterna Alkoholen och samhället  
som IOGT-NTO med flera ger ut årligen.

Forskaren 
Frida Dangardt 

”Vi har gjort ett gott jobb 
med att slå hål på myten”
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Ett pussel 
med många 
olika bitar

Inom IOGT-NTO ryms 
människor av alla sorter, med 

skiftande bakgrund och erfaren-
heter. Olikheter som kan leda till 

konflikter och försvåra förstå-
else och kommunikation.  

Men som också kan skapa ny-
tänkande, bredd och styrka.

ILLUSTRATION Saga Bergebo
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Många viljor i rörelse
Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett  pussel 
som består av många bitar. Accent har talat med  
sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet 
och framtiden.
TEXT Eva Ekeroth Jens Wingren Ulrica Ambjörn ILLUSTRATION Saga Bergebo
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I en folkrörelse ska många viljor  
och erfarenheter fogas samman. 
IOGT-NTO firar 50-årsjubileum nästa 
år och i dagarna ska kongressen i 

Örnsköldsvik fatta viktiga beslut om 
organisation, ekonomi och arbetsformer 
för framtiden.

För att ge en ögonblicksbild av dags-
läget i medlemsleden har Accent ställt  
tre frågor till sex medlemmar från  
olika delar av organisationen: Vad  
betyder nykterhet för dig? Varför har  
du valt att vara organiserad nykterist  
i just IOGT-NTO? Vad ser du som IOGT-
NTO:s utmaningar framåt?

Det betyder  
nykterhet för mig

För Saara Koponen, 27 år, som sitter i sty-
relsen för Kamratstödet Språngbrädan  
i Krokom, betyder nykterhet trygghet 
och gemenskap.

– Tryggheten i att kunna vara sig själv 
och att hitta sig själv. Jag har inte varit 
nykter hela mitt liv utan drack alldeles 

för mycket en tid. Jag 
började dricka i ganska 
ung ålder och sen 
eskalerade det och fick 
så stora konsekvenser 
att jag insåg att jag inte 
kunde fortsätta. Då 
slutade jag – det gick 
inte över en natt, men 

det gick. I IOGT-NTO hittade jag en nykter 
gemenskap, säger hon.

Sigrid Söderholm, 79 år, sekreterare  
i föreningen 941 Fröet i Boden och kassör  
i kretsen, talar även hon om trygghet.

– Nykterhet betyder trygghet och  
solidaritet. Det är så många som kämpar 
mot alkohol och andra droger. Om vi  
är många som tar avstånd så visar vi  
att det går att leva utan alkohol. Jag  
har jobbat mycket med missbrukare 
som vill sluta. Att vara nykter är också 
ett sätt att vara ett föredöme för unga, 
säger Sigrid Söderholm, som fortfarande 
är Junisledare och håller i Svenska för 
invandrare.

Hennes barndomshem var inte 
helnyktert.

– Mamma drack väldigt lite, bara  
något litet glas ibland för att det var gott. 
Pappa drack som de flesta män på den 
tiden så att han blev berusad. Men det 
hände inte ofta. En bror till mig råkade 
däremot illa ut av spriten.

I byn där Sigrid Söderholm växte  
upp fanns det många nyktra som hon 
såg upp till.

– Det blev ett självklart val för mig att 
vara nykter och det har aldrig varit svårt. 
När jag gick med hade distriktet Nyfors 
kursgård. Där var det aktiviteter varje helg 
med bland annat bollsporter och kurser.

Abdiaziz Mohamud Ali, 56 år, är medlem  
i Balkeena media och IOGT-NTO UMI  
Learning Center i Eskilstuna och sitter  
i Sörmlands distriktstyrelse. 

– Nykterhet betyder jättemycket. Jag  
är emot alkohol och droger, och det är vik-
tigt för mig att arbeta mot användningen, 
säger han.

Hilma Svedberg, 26 år, sitter i distrikts-
styrelsen för Göteborg och Bohuslän  
och är medlem i föreningen Klippan. 

– Jag känner mig väldigt oideologisk 
just nu tyvärr. Min utgångspunkt i 
många år var att alkohol inte tillför 
något. Jag började aldrig dricka, så jag 
fortsatte bara med det icke-beslutet. Men 
jag får mer och mer svårt att motivera för 
någon annan varför jag förespråkar nyk-
terhet. När jag var yngre så missionerade 
jag kanske mer, funderar hon.

Anders Karlsson, 51 år, är anställd i  
IOGT-NTO som teamchef för Region 
sydost och medlem i IOGT-NTO Nyköping, 
trots att han sedan lång tid tillbaka bor  
i Katrineholm.

– För mig betyder nykterhet fram-
förallt frihet, att ha tillgång till sina 
känslor och att vara den man är. Jag 
behöver aldrig fundera på om jag kan 
köra bil till exempel. Nykterhet ger också 
trygghet, det är en trygghet med nyktra 
människor, och att kunna vara en trygg-
het för andra. Det är säkrare.

Anna Fredriksson, 60 år, direktansluten 
medlem i Stockholm, blev medlem för tre 
år sedan när hon stötte på IOGT-NTO i en 
monter under Socionomdagarna. 

–Jag har under största delen av  
mitt liv druckit väldigt lite, men blev 
nykt erist för ungefär tre år sedan.  ▶

”Tryggheten i att kunna  
vara sig själv och att  

hitta sig själv.” 
Saara Koponen
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innan jag åkte på en kurskurs-helg i 
Umeå. Där träffade jag folk från kamrat-
stödet Språngbrädan och började enga-
gera mig i den föreningen. Sen sökte de 
folk till styrelsen och jag kom med,  
säger hon, och fortsätter: 

– Jag tycker om att jobba med event  
så jag testade att arrangera lite genom 
IOGT-NTO. Jag insåg att det inte finns så 
mycket nyktra mötesplatser och aktivi-
teter för vuxna. 

Saara Koponen berättar att hon hört 
att det tagit lång tid för kamratstöden 
att komma in i gemenskapen bland mer 
traditionella föreningar.

Att vara  nykter är ett egoistiskt val, 
jag tar hand om min kropp och min  
hälsa, men också ett solidariskt val.  
Sam hället skulle vara så mycket bättre 
för så många om vi slapp alkohol och 
droger. Särskilt tänker jag på barn och 
unga, säger hon. 

Därför är jag organiserad 
nykterist i IOGT-NTO

För Saara Koponen handlade det om  
att hitta en nykter gemenskap.

– Jag visste ingenting om IOGT-NTO 

– Ibland blir det lite ”vi och dom”, att 
det är två olika läger. Men jag tycker att 
det blivit bättre. Här i Jämtland är ju 
kamratstöden de som fokuserar mest 
på värvning och gör ett jättebra jobb. 
Men de får ändå jobba för att komma 
in i den övriga rörelsen. Det blir ju en 
spänning mellan någon som har haft 
missbruksproblematik och någon som 
aldrig druckit. Jag har inte upplevt det 
själv, men andra har berättat om det. 

Sigrid Söderholm tycker att det är  
viktigare än någonsin att vara en del  
av en organisation. 

▶
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Sigrid Söderholm tycker att hon får 
större respekt för sin nykterhet som 
medlem i en organisation.

– De som står utanför rörelsen 
accepterar mitt val bättre när det 
ingår i medlemskapet, än om jag bara 
skulle vara nykter för min egen skull. 
Även kommunen och andra respek-
terar vårt arbete och bekräftar att vi 
behövs. Det är inget jag ensam skulle 
kunna åstadkomma.

Abdiaziz Mohamud Ali berättar att  
han alltid engagerat sig mot alkohol  
och andra droger. 

– Det är viktigt att vi syns och är  
ute och berättar att vi finns. När vi har 

värvaraktiviteter ger 
det kanske inte  alltid 
det resultat som vi 
hoppats i form av fler 
medlemmar, men 
medan vi stått där har 
vi ju ändå pratat med 
många och fått berätta 
om vår verksamhet. 
Styrkan är att vi har ett 

tydligt medlemskap med krav på nykter-
het och att vi har solidaritet och demo-
krati i grundsatserna, säger hon.

”Det är viktigt  
att vi syns och  

är ute och  
berättar att  

vi finns.”
Sigrid Söderholm 

▶

Fo
to

: P
riv

at

Sigrid Söderholm



28    ACCENT NR 4 2019

– Vid ett tillfälle hörde jag någon prata 
om IOGT-NTO. Jag kollade på nätet för att 

få reda på vad det var 
för organisation och 
sedan tog jag kontakt. 
Vår förening, som var 
en hjälpförening mot 
alkohol och andra 
droger, beslutade 
att vi skulle bli en 
IOGT-NTO-förening. 
På så sätt fick vi också 

kontakt med NBV (Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet), som vi samarbetar 
mycket med.

Att vara organiserad i IOGT-NTO gör  
att föreningen kan genomföra en  
mängd aktiviteter.

– Vi försöker förebygga att ungdomar 
börjar dricka alkohol eller använder 
narkotika. Vi ordnar utflykter och resor 

till andra städer i Sverige. Då brukar vi 
ha utbyte mellan ungdomarna och delar 
upp dem i diskussionsgrupper. Vi brukar 
också ordna föreläsningar. 

– Vi har även ordnat utbildningar i  
sopsortering och om Allemansrätten. 
Då gick vi ut i skogen och lärde oss 
vilka växter som är fridlysta och var 
man får slänga skräp, berättar Abdiaziz 
Mohamud Ali.

Hilma Svedberg var tidigare engagerad 
i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. 
När hon fyllde 25 och skulle gå över till 
IOGT-NTO hade det uppstått en situation 
i samband med Nykterfrizon som inne-
bar att Göteborg- och Bohusläns distrikt 
skulle få ihop en ny styrelse. 

– Jag tyckte att om det står mellan att 
den här personen blir återvald och att 
jag ger mig in i distriktsstyrelsen så får 
jag göra det. Så det var lite bananskal. 
Hade inte förfrågan kommit så hade jag 
nog inte varit aktiv som medlem tror jag.

Sedan en tid vacklar Hilma Svedberg  
i sitt medlemskap.

– Föreningsliv betyder ju på gott och 
ont att alla olika människor blandas, och 
om jag ska lägga två timmar en vardag-
kväll på en aktivitet så bär det emot 
eftersom jag inte får välja mitt sällskap 
själv. Jag behöver umgås med folk som 
jag kanske inte drar jämt med och det 
kanske inte ger mig någonting. Det 
känns egoistiskt och idealet är att man 
ska vara osjälvisk. Men jag känner inte 
att jag har samma typ av sammanhang  
i IOGT-NTO som jag hade i UNF, säger hon.

Anders Karlsson kände till IOGT-NTO 
sedan tidigare, eftersom hans far var 
aktiv, men det var först 2005 som han 
blev medlem.

– Jag tyckte att alkohol tar för stor 
plats i samhället. Men det viktigaste  
var att vara med i en organisation som 
gör bra saker. Att inte dricka alkohol var 

”Det är alldeles för få som  
känner till IOGT-NTO  

och vad vi gör.”
Abdiaziz Mohamud Ali
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MEDLEMMARNA I SIFFROR 

  Vid utgången av 2018 hade  
IOGT-NTO 26 562 medlemmar. 

  3 120 personer, det vill säga 
mer än var tionde medlem, 
är direktansluten. Flest 
direktanslutna finns i Stockholm, 
där 26 procent av medlemmarna 
inte tillhör någon lokal förening, 
följt av Göteborg och Bohuslän, 
24 procent, därefter Västerbotten, 
20 procent. Minst procentandel 
direktanslutna, 6 procent, har 
Södermanland, Västernorrland  
och Jämtland.

  55 procent av medlemmarna är 
kvinnor, och 45 procent är män.  
Fyra personer har angett ”annat”  
än man eller kvinna.

  Den yngsta medlemmen är 12 år 
och den äldsta 106 år.

Källa: IOGT-NTO:s medlemsregister

”Vi måste utveckla 
medlemskap,  
metoder och  

kommunikation.”
Anders Karlsson

▶
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riat som förbundskonsulent 2007 (för 
övrigt som vikarie för Johnny Mostacero, 
som idag är IOGT-NTO:s förbundsordfö-
rande). Under en period var han både 
förtroendevald och anställd, men valde 
att avveckla sitt förtroendeuppdrag.

– Jag kände att jag måste ha fler per-
spektiv. Hela mitt liv kunde inte handla 
om IOGT-NTO, och jag behövde också 
skilja på rollerna. Jag tycker att jag  
blev bättre på mitt jobb när jag slutade  
som förtroendevald. 

Anders Karlsson tycker att om man  
valt att vara anställd så måste det gå  
i första hand.

– Jag är anställd för att utföra ett jobb 
och då kan jag inte alltid ha så mycket 
åsikter – även om jag också är medlem.  
IOGT-NTO har anställda som verkligen  
– på riktigt – brinner för det vi gör, jag 
tror att det är en förutsättning för att 
hjälpa förtroendevalda att föra organi-
sationen framåt.

Anna Fredriksson är en av IOGT-NTO:s  
3 120 direktanslutna medlemmar, vilket 
innebär att hon inte är med i någon 
lokalförening.

– Jag valde att vara direktansluten 
eftersom jag varken hinner eller vill 

en mycket mindre sak för mig, det var 
inte svårt, säger han. 

– Jag klev in på IOGT-NTO:s :s expedi-
tion i Nyköping där 
jag bodde då och sa 
”Hej, jag vill bli aktiv 
– nu får ni lära mig”. 
Jag var hungrig på 
kunskap, och jag fick 
massor. Jag gick före-
byggarutbildningar 
och var ordförande i 

lokalföreningen i tre år, sedan bestämde 
jag mig för att ”Här vill jag jobba”.

Anders Karlsson började på ett vika- ▶
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engagera mig i en lokalförening. Då får 
jag ändå medlemstidningen Accent och 
kan läsa på accentmagasin.se på nätet 
och vara uppdaterad.

För henne handlar medlemskapet om 
att manifestera sitt stöd.

–Jag vill visa att jag stöttar organisa-
tionen och ställa mig bakom det arbete 
som bedrivs. Jag tycker det är viktigt att 
det finns någon som arbetar med de här 
frågorna på ett radikalt och modigt sätt.

Så ser jag på IOGT-NTO:s 
utmaningar.

För Saara Koponen ligger de lokala 
 frågorna närmast.

– Jag känner mig fokuserad på det 
lokala i Krokom, men det är klart att 
vi påverkas av det som händer med 
Expedition 50. Det blir ju väldiga avstånd 
när distrikt slås ihop och jag tror inte att 
engagemanget ökar, utan snarare tvärt 
om, när det blir så stort. Så utmaningen  
är ju att fånga upp allas intressen – och 
det är en stor utmaning, säger hon.

Men medan vi stått där har vi ju ändå 
pratat med många och fått berätta om 
vår verksamhet. Styrkan är att vi har 
ett tydligt medlemskap med krav på 
nykterhet och att vi har solidaritet och 
demokrati i grundsatserna.

Abdiaziz Mohamud Ali är även han inne 
på linjen att det gäller att nå ut.

– Det är alldeles för få som känner till 
IOGT-NTO och vad vi gör. Det behövs fler 
som går ut och berättar om organisatio-
nen och hur den fungerar. Vi försöker 
sprida kännedom om IOGT-NTO och jag 
är ofta ute och pratar med andra. Vi har 

Sigrid Söderholm säger att svårig- 
heten är att få personer att ställa upp  
på ideellt arbete. 

– Det är många som vill komma på  
våra arrangemang, men det är inte så 
många som vill ta ett styrelseuppdrag 
eller komma med egna förslag på aktivi-
teter. Många drar sig också för att följa 
med när vi ska visa upp oss. Själv har jag 
tagit det som mitt livsverk.

Hon betonar vikten av att synas och 
berätta att IOGT-NTO finns.

– När vi har värvaraktiviteter ger det 
kanske inte alltid det resultat som vi 
hoppats i form av fler medlemmar.  

”Föreningsliv betyder ju på  
gott och ont att alla olika 

människor blandas.”
Hilma Svedberg

▶
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Föreningarna kommer fortsatt att vara 
viktiga, men vi kan inte gå efter det 
 automatiskt, och medlemskap bör  
till exempel följa med när man flyttar.  
Det måste bli socialt accepterat  
i  IOGT-NTO att vara medlem utan 
att vara föreningsaktiv och gå på 
medlemsmöten. 

Anna Fredriksson ser samma ut ma-
ningar för IOGT-NTO som för andra 

folkrörelser.
– Utmaningen är  

att hitta en form för  
verksamheten som 
tilltalar människor  
i ett samhälle som ser 
helt annorlunda ut än 
när organisationen 
bildades. Hur det ska 

gå till har jag faktisk ingen aning om. 
Rent politiskt för frågorna runt nykter-
het blir det tufft, jag sätter mitt hopp  
till de unga. De är kloka.  

översatt en folder till somaliska. De flesta 
somalier dricker inte alkohol så de borde 
kunna bli medlemmar, säger han.

Hilma Svedberg säger att det första  
som dyker upp i hennes huvud är  
Expedition 50.

– Men jag kunde egentligen inte bry 
mig mindre om det arbetet. Det enda jag 

kan tänka på är att vi 
går mot ett  samhälle 
där människor i allt 
lägre grad väljer att 
engagera sig ideellt 
i föreningar, och 
det drabbar oss lika 
mycket som andra 
organisationer. 

– Jag tror att det är mer och mer ditåt 
vi går; att om det inte ger mig något så 
vill jag inte vara med. Då blir det att man 
antingen känner att man vill missionera 
för nykterhet, eller så ska det vara något 
som ger mig något tillbaka, säger hon. 

”Jag vill visa att 
jag stöttar  

orga nisationen 
och ställa mig 

bakom det arbete 
som bedrivs.”

Anna Fredriksson

Anders Karlsson ser positivt på IOGT-
NTO:s möjligheter att växa och frodas, 
men menar att det krävs förändring.

– Vi måste utveckla medlemskap,  
metoder och kommunikation, inte  
minst måste vi använda sociala medier  
mer för att nå ut med allt bra vi gör. 

▶
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MÖJLIGHET ATT SÖKA 
PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden har en 
öppen ansökningsperiod från 1 juni till 
31 augusti 2019.
Er organisation eller förening har 
möjlighet att söka projektmedel för 
främjande av en helnykter livsstil, gärna 
med inriktning mot barn och unga.

Ni hittar mer om ansökan och stiftelsens 
syfte på vår hemsida: 

www.ansvarforframtiden.se
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skäl att  
vara nykter

Det finns många skäl att välja nykterhet. Här delar 
medlemmar i IOGT-NTO med sig av några. 

TEXT Ulrica Ambjörn ILLUSTRATION Andrea Gilberti

” Inget barn ska behöva  
se sin förälder berusad.”

”  Jag är snål och vill inte  
lägga pengar på något  
jag inte  behöver. ”

” Vi behöver nyktra rum där  
vi ska jobba på att alla 
känner sig hemma.”

” Jag vill kunna föra hyfsade  
samtal också efter klockan  
22 på en fest.”

I fokus

” För att normalisera nyk-
terhet. Om jag avstår 
blir det mer okej för 
andra att tacka nej.”

” För att jag alltid ska kunna 
ställa upp om mina barn 
blir sjuka och behöver 
transport till sjukhus.” 

” Alkohol hämmar både 
tankarna och rörelse-
förmågan. ”

” Att vara nykter 
är att ha en extra 
olycksfallsför-
säkring.”

” Jag har upplevt vanmakten 
och paniken när anhöriga 
förlorats i alkoholens 
våldsvärld. För att jag för-
lorat en av de allra käraste  
i sjukdomen alkoholism.” 
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22



NR 4 2019 ACCENT    33

” För att vakna pigg på morgonen 
och inte behöva bearbeta går-
dagens alkohol konsumtion. Att 
inte kunna välja vad man ska hitta 
på utan att behöva vänta på  att 
blåsa noll.”

” Jag vill ha en kropp som 
fungerar livet ut, och  
göra det bästa för mitt 
eget mående.”

” För att kollektiv ska bidra 
till förändring – och det är 
alltid kollektiv som gör det 
– så måste individer bidra.”

” Nykterheten ökar valfriheten, 
fast många tror tvärt om.”

” För mina barns skull, de ska 
aldrig behöva se och vara  
med om det jag upplevt.” 

” Alkohol är onödigt, dyrt 
och giftigt, samt orsakar 
mycket lidande.” 

” För att vara en förebild  
och trygghet för mina 
barn, och bidra till ett 
bättre samhälle.”

” Jag vill inte 
vara en del av 
den industri 
som förstör  
så mycket  
för folk.”

” Det är en skön känsla  
av att vara närvarande 
utan tillsatser.”

” För att hålla kvällen ut och 
Inte behöva komma med 
dåliga bortförklaringar 
dagen efter.”

” För att visa på alternativ.”

” Av solidaritet med 
alla som drabbats  
av problem.”

Källa: Facebookgruppen  
IOGT-NTO diskussion. Svaren  
är redigerade och kortade  
av utrymmesskäl.

”För friheten 
att alltid kunna 
vara mig själv.”
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Glaset gör 
smaken
Samma dryck kan få helt olika smak  
beroende på vilket glas den serveras i.  
Avgörande är var på tungan drycken landar.
TEXT Eva Ekeroth FOTO Kristina Sahlén
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En solig vårdag vid Mälarens 
strand serverar Magnus Lund-
gren, grundare av ”En bättre 
dryck”, alkoholfria drycker 
ur olika slags glas. En äpple/

citron/ingefärsmust som smakar syrligt 
och friskt i ett högt champagneglas 
smakar jolmig och fadd ur det låga, vida 
vinglaset. En druvjuice som får en fin 
syra i ett glas smakar alldeles för sött i ett 
nästan identiskt, fast något lägre, glas. 
Hur är det möjligt?

– Det beror på var på tungan drycken 
trillar ner. Den smak vi känner först 
tenderar att ta över upplevelsen, säger 
Magnus Lundgren.

Han brinner för mat och dryck och 
tycker att de alkoholfria dryckerna 

 behöver lyftas fram bättre.
– När det gäller alkoholdrycker så ligger 

fokus på smaken och vilken mat den pas-
sar till. Men när det kommer till alkohol-
fria drycker så flyttas fokus till dig som 
person och varför du inte dricker. Det vill 
jag ändra på, säger han.

Han förklarar att vi känner olika sma-
ker på olika delar av tungan. Glasets form 
avgör var drycken landar i munnen. Sött 
känner vi på främre delen av tungan.

– Eftersom många alkoholfria drycker 
är rätt söta så passar de bäst att serveras  
i glas som lyfter fram syran, säger han  
och visar ett så kallat Riesling-glas som 
tagits fram just för att lyfta syrligheten 
genom att få drycken att landa längre  
in i munnen.

◀ Accent provade 
glas tillsammans 
med Magnus 
Lundgren.

▶
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Glasets form påverkar inte bara  
var drycken landar på tungan, utan  
också doften, som är en stor del av 
smak upplevelsen.

– Kupans storlek påverkar hur 
 doften uppfattas. Ju mer luft,  
det vill säga ju större kupa, desto  
tyd ligare doft, säger han och de mon-
strerar med en druvjuice på  
Merlot-druvor: 

– Till mörka drycker, som den här,  
eller 100 procent blåbär, är en stor 
kupa med mycket doft att föredra. 
Hos vissa fina cidersorter däremot 
kan en lätt doft av jäst avslöjas om 
man serverar dem i sådant här glas. 

Även avståndet mellan drycken  
och näsan påverkar.

– Ju längre avstånd mellan dryck 
och näsa desto större blir spridningen 
av aromerna.

Upplevelsen styrs inte bara  
av smaken.

– Ett glas Coca cola, som egentligen 
är väldigt sött, uppfattar vi som sval-
kande redan innan det når munnen, 
om vi får den serverad i ett glas utan 
fot och med is som kyler handen, 
säger han.

Kylan i sig dämpar också sötman.
– Rabarbersaft är väldigt god, men 

oftast söt. Rabarbern har en bra egen  
syra som väger upp att man har så 
mycket socker i. Serverar man saften 
kyld så försvinner också en del av  

”Ju längre  
avstånd mellan 
dryck och näsa 
desto större blir 
spridningen på 

aromerna.”

Alain milliat –  
Chardonnay 

➍ Liksom nr 1 är detta en ren druv- 
juice. Vi provade den ur ett 

Chardonnay glas och ett Rieslingglas,  
men föredrog det senare (till höger),  
med något mindre kupa. Det framhäver 
syran väldigt bra, vilket gör att sötman  
inte blir lika tydlig.

Alain Milliat – Merlot

➊ Glaset som rekommenderas till denna 
druvjuice är ett Bordeaux-glas, med 

stor kupa för att samla upp alla aromer. 

Beskows Vy – Äpple och Slånbär

➋ Även denna måltidsdryck  
passar bäst i Bordeaux-glaset. 

Apolinaire No 3  –  
Äpple Citron Ingefära  

➌ Glaset Glaset som passar  
väldigt bra är ett Riesling  

glas; ett glas som är format för  
att framhäva syran i en dryck. 
Drycken smakar friskt och fint  
i det glaset, medan det blev lätt 
kvalmigt i ett helt öppet glas.

▶
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sötman, säger Magnus Lundgren.
Glasets form kan även styra hur  

man dricker.
– Dricker man vin tar man en smutt 

och ställer sedan ner glaset. Dricker 
man mjölk eller vatten så dricker man 
klunkvis. Alkoholfria drycker kan man  
i allmänhet dricka på det sättet. 

Vill man att drycken ska drickas 
lång sammare bör man inte servera 
druv juice i en sejdel. 

Alla kan ju inte ha olika slags glas  
hemma för varje dryck. Så hur ska  
man tänka?

– Det finns inget rätt eller fel. Och  
det är en poäng med att glaset är vack-
ert. Välj det du tycker bäst om, men jag 
vill att du provar dig fram!

SÅ PÅVERKAR GLASET SMAKEN 

  Kupans storlek påverkar doft och  
därmed också smak.

  Avståndet från näsa till dryck. Olika 
aromer är olika flyktiga och de som  
når näsan först uppfattas starkast. Ju 
längre avstånd mellan näsa och dryck 
desto större spridning på aromerna.

  Glasets vinkel styr var på tungan 
drycken hamnar först vilket påver-
kar hur man uppfattar drycken. Det 
är därför samma dryck kan kännas 
mycket syrligare i ett Riesling-glas  
än i ett Bordeaux-glas.

  Med eller utan fot. Om man känner 
kylan från ett glas så kommer dryck-
en uppfattas friskare redan innan 
man druckit den. Lite samma princip 
som att hela kroppen blir sval av en 
isbit på handleden.

  En bättre dryck är Magnus Lund-
grens initiativ för att inspirera andra 
att välja alkoholfria drycker. På 
Facebooksidan, enbattredryck, och 
på Instagram, enbattredryck, hittar 
du hans tips på alkoholfria drycker 
och vad de passar till.

Tosterups Cider  

➎ Smakar bäst drucket ur ett  
Trapist-glas, som är ett klassiskt 

kupat ölglas.  

Kombicha Kombucha  

➏ Kombucha är en dryck gjord  
på fermenterat te. Den här,  

som är hantverksmässigt framställd, 
är god att dricka ur Champagne glas. 
Glaset gör att drycken känns frisk 
och det ”svampiga” som kan  
finnas i Kombucha blir inte  
lika framträdande.

Fever Tree - Ginger Beer 

➐ En härlig dryck med bra  
sting från ingefäran som  

gör att den är ”sipp-vänlig” vilket  
gör den trevlig som drink. God att 
dricka ur ett ”trapist-glas” men går  
även bra i ett klassiskt Chardonnay -
glas, med lite större kupa än  
Riesling-glaset. 

”Det finns inget  
rätt eller fel. Välj det 

du tycker om.”
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I rörelse
Tipsa oss! 
08-672 60 50  
accent@iogt.se

Följ oss: 
www.accentmagasin.se 
facebook.com/accentmagasin

IOGT-NTO Den 1 september tillträder 
Kim Reenaas tjänsten som general-
sekreterare för IOGT-NTO. Hon arbetar  
för närvarande som avdelningschef  
på Elsäkerhetsverket. 

– Jag var inte alls ute och sökte jobb, 
men när jag råkade se annonsen kände jag 
mig kallad. Det var en beskrivning som 
stämde väl in på mig. IOGT-NTO har en 
gedigen struktur, och har ett kulturarbete 
framför sig som lockar. Ju mer jag har satt 
mig in i organisationen desto mer känner 
jag att det är här jag hör hemma. IOGT-NTO 
har en ”affärsidé” i världsklass och beho-
vet av IOGT-NTO:s insatser verkar bara 
öka, säger Kim Reenaas, som är medlem 
sedan 2010. 

Hon blir IOGT-NTO:s första kvinnliga 
generalsekreterare.

– Det känns alltid bra att vara  
första kvinnan, men det var inget  
jag tänkte på innan någon sa det  
till mig.
Elsäkerhetsverket har utsetts till   
Sveriges modernaste myndighet. 

 Kommer IOGT-NTO att bli Sveriges 
modernaste organisation nu?

– På ett sätt tycker jag redan att IOGT-
NTO är det. Vi har ett uppdrag som ligger 
så väl i tiden. Behovet av solidaritet och 
demokrati har väl aldrig varit större än nu?
Vad är det bästa med IOGT-NTO?

– Allt engagemang som finns ute i lan-
det. Sedan gillar jag hur man jobbar med 
helheten, liksom hur nykterhet kopplas 
ihop med solidaritet och demokrati.
Vad kan du tillföra?

– Synen på förändring, att det inte 
alltid behöver vara så dramatiskt, utan 
kan vara att vi anpassar oss och utnyttjar 
våra styrkor. 
Du bor i Kristinehamn. Kommer du  
att pendla eller flytta?

– Jag kommer att veckopendla, åt mins-
tone till en början. 
Vad gör du helst på fritiden?

– När jag inte jobbar är jag helst ute 
i naturen och orienterar med en grupp 
barn där mina egna barn ingår. 
Eva Ekeroth

Kim Reenaas har stor vana av förändringsarbete. Nu ska 
hon leda arbetet med att föra IOGT-NTO in i framtiden.

Hon är IOGT-NTO:s  
nya generalsekreterare
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i samarbete 
Utbildning  Ungdomens 
nykterhetsförbund, UNF, och 
Sveriges blåbandsungdom, 
SBU, satsar på en gemensam 
utbildning för unga som vill 
sprida kunskap om alkohol 
och narkotika.

– Vi vill stärka unga och 
ge dem verktyg för att kunna 
sprida kunskap och ta en 
diskussion, säger Tjarls Mets-
maa, verksamhetschef på Blå 
bandets ungdomsförbund. 
Eva Ekeroth

”Vi maxar allt 
det positiva, vi 
njuter av god 
mat från främ-
mande länder 
och varandras 
sällskap.”
Alexandra Green  Tetschet, 
IOGT-NTO Lund, som startat 
 middagsklubben ”Halv sju  
hos oss.”

Nya tag
Värvning  Målet för IOGT-
NTO:s medlemsvärvning för 
2019 är att rekrytera 3 500 
nya medlemmar. när en fjär-
dedel av året hade passerat 
har en femtedel av målet upp-
nåtts. I Stockholm har vär-
varna sökt sig till nya om rå-
den där IOGT-NTO inte varit 
närvarande i samma utsträck-
ning, men där man också tror 
att det finns människor som 
redan är nyktra. Det har gett 
positivt resultat.
Jens Wingren
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Följ oss: 
www.accentmagasin.se 
facebook.com/accentmagasin

Hur kom du i kontakt med  
IOGT-NTO-rörelsen?

– Jag hörde talas om att det skulle vara 
ett coolt UNF-läger i Piteå i samband med 
kongressen där. Jag frågade mamma och 
fick åka trots att jag bara var 13 och inte 
kände någon. Det var typ det bästa jag 
gjort, så jag blev fast.
Hur engagerade du dig efter att  
du fastnat?

– Jag var aktiv i Sandviken ett tag 
eftersom det inte fanns något i Gävle  
där jag bodde. Men sen blev jag överta-
lad att gå kursen Projektledaren på IOGT- 
NTO:s folkhögskola Wendelsberg, och då 
började jag förstå hela kamratstödsgre-
jen och blev intresserad av det. Genom 
kamratstödet fick jag komma iväg på 
min första julkurs på Martinique och 
efter det har jag varit ledare på kurser  
i Kroatien och Frankrike. Jag har också 
gått Höjdaren i Thailand och ett tag satt 
jag i UNF:s globala utskott. Det globala 
arbetet och kamratstödet har alltid varit 
mina hjärtefrågor.
Du verkar ha använt IOGT-NTO-rörelsen 
som en språngbräda ut i världen?

– Ja, det är ju kul att resa, men kamrat-
stödsresorna har varit väldigt personliga 
och man får en stor förståelse för andra 
människor och att de också har svåra 
saker i sina liv. Man blir ödmjuk inför 
andra. Men jag har också lärt mig  
mycket om mig själv, hur jag fungerar 
och att jag är bra på ledarskap – även om 
jag inte alltid känner mig som en ledare. 
Text: Jens Wingren Foto: Norah Wehr

Ålder: 27 år. Bor: Brisbane, Australien.  
Familj: Singel. Gör: Studerar grafisk design.

Medlemmen 
Elon Larsson

”Man blir ödmjuk 
inför andra människor.”
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➊Hallå, Ylva Sandin, kam-
ratstödet i Skarpnäck. 

Vad händer hos er i sommar? 
– Vi fortsätter med något 

vi gjort i åtta år, dagsturer till 
skärgården. Det bygger på att 
vi har ideella båtluffarvärdar, 
på så sätt kan vi hålla nere 
kostnaden och erbjuda billiga 
utflykter.  

➋Vad gör ni på  
ut  flykterna?  

– Planen är att hålla en kort 
introduktion på varje ö, sedan 
får man välja om man vill vara 
med gruppen eller ta sig ut på 
egna strövtåg. Ibland går vi 
på museum på öarna, besöker 
Siarö fort, eller hittar fina 
badplatser och tar med egen 
matsäck.

➌Varför är det viktigt  
med aktiviteter på 

 sommaren? 
– På sommaren händer 

det kanske inte så mycket. 
Har man ingen egen stuga så 
behöver man ibland en extra 
knuff för att komma iväg. Det 
är viktigt att vi inte slår igen 
verksamheten helt och hållet 
på sommaren, för kamratstö-
det behövs ju hela tiden. Alla är 
väldigt välkomna att delta – så 
ta med en kompis som är nyfi-
ken på nykterhetsrörelsen och 
som inte har varit med förut!
Emelie Svensson 

Båtluff 26 juni – 24 juli, anmälan 
görs två vardagar i förväg.  
50 kronor för medlemmar,  
barn och unga (100 kronor för 
övriga). Mer information finns  
på distriktets hemsida. 
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Meningen  
med föreningen

IOGT-NTO Östergötlands Partypatruller tar tempen på 
det alkoholfria utbudet på restauranger och barer. 

De har koll på krogen

Linköping Partypatrullernas besök är 
alltid oannonserade. De beställer ofta 
både mat och dryck, diskuterar sorti-
ment och bemötande. Därefter betygsät-
ter de och utvärderar, för att sedan lämna 
över sina reflektioner till restaurangen.

–Vi försöker att presentera allt på ett 
positivt och lättsamt sätt, inte genom  
att vara gnälliga och klagande. Men 
grundsyftet är allvarligt; att verkligen 
påverka och få till ett större utbud av 
alkoholfria drycker, säger Jan-Ove  
Ragnarsson, distriktsordförande  
IOGT-NTO Östergötland.

Partypatrullerna välkomnar intres-
serade, men hittills har de varit ungefär 
tio personer som gått ut ihop i olika 
konstellationer. Sedan idén föddes 2016 
har cirka fem-tio ställen per år betyg-
satts, framförallt i Linköping. Nu vill de 
öka takten.

– Vi vill göra mer systematiska under-
sökningar där vi skickar ut enkäter till 
restauranger och synar menyer på web-
ben. Eller så kan man göra barrundor, 
där man betar av fem eller tio barer på en 
kväll. Vi vill helt enkelt jobba på bredare 
front, säger han.

Uppväxlingen beror dels på att tiden 
är mogen, och dels på att de nyligen 
blivit uppmärksammade av Systembola-
gets fristående dotterbolag; IQ. Att bli ett 
IQ-certifierat projekt innebär att party-
patrullerna blir en del av deras idébank, 
där IQ samlar konkreta initiativ i Sverige 
som förebygger eller minskar problem 
kopplat till alkohol.

– De spårade upp oss, vilket vi tycker 
var fränt. Detsamma gäller även Sober-
bar, en alkoholfri bar vi har arrangerat 
på festivaler i Östergötland. Att bli 
uppmärksammade på det sättet har varit 
jättekul och vi är stolta, säger Jan-Ove 
Ragnarsson.

Bemötandet har varierat kraftigt 
när partypatrullerna har efterfrågat 
alkoholfritt.

– Det är hela skalan, från inget alter-
nativ alls, till en restaurang som hade 
sju-åtta sorters alkoholfria öl. Det var 
ändå ganska imponerande, säger Jan-
Ove Ragnarsson.

Han tror att besöken haft positiv effekt 
och de har sett att alkoholfria drinkar 
dykt upp på menyn efter deras besök.
Emelie Svensson
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Partypatrullen diskuterar, betygsätter och utvärderar utbudet.
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Andrine Winther i senaste avsnittet av Accentpodden, som fokuserar på den 
kommande kongressens viktigaste frågor. Du hittar alla avsnitt av Accentpodden 
där poddar finns eller på accentmagasin.se/podcast.

” Det som blir mest spännande  
nu kommer vara att ta tag  
i nästa steg av Expedition 50.” 

Accentpodden avsnitt 29: Kongressen 2019

Mona Örjes: Ett svek mot barnen 
Junis  Få barn som lever  
i familjer med missbruk 
nås av kommunernas 
stödinsatser. Endast  
2,5 procent av barnen får 
hjälp, enligt IOGT-NTO:s 
juniorförbund Junis  
kommunrapport.

För 16:e året i rad 
genomförs kommun-
rapporten, som redovi-
sar vilket stöd Sveriges 
kommuner erbjuder 
till barn i familjer med 

missbruk. Totalt svara-
de 75 procent av kom-
munerna på den enkät 
Junis skickade ut, det 
vill säga 219 av landets 
290 kommuner. Trenden 
visar att stödinsatser-
na minskat under det 
senaste året, samt att av 
de minst 100 000 barn 
som lever i en familj 
med missbruk, fick 
enbart 2 500 barn hjälp 
och stöd under 2018.

– Vi är besvikna på att 
färre barn får stöd än 
tidigare år. Det gör mig 
ledsen, arg och orolig för 
de barnen. För barn som 
får stöd kan både må 
bättre här och nu, men 
chansen är också större 
att de utvecklar psykisk 
och fysisk ohälsa, eller ett 
eget missbruk som vuxna, 
säger Mona Örjes, för-
bundsordförande i Junis. 
Emelie Svensson

Kamratstöd Göran Mårtens-
son, IOGT-NTO:s kamratstöd 
i Norrköping, har tilldelats 
Årets livsstilspris för sitt 
engagemang.

– Det är en ära. Egentligen 
behöver jag inte ha någon 
belöning för arbetet, men det 
visar att jag är uppskattad  
för det jag gör. Det värmde 
 i hjärtat när jag tog emot 
priset, det måste betyda att  
vi gör något rätt.

Motiveringen till priset, 
som delas ut av Östergötland 
läns nykterhetsförbund, lyder: 
”För sitt enorma engagemang 
för kamratstödet i Norrkö-
ping, men även för sitt sätt att 
motivera andra, sprida glädje 
och på så sätt aktivt verka för 
en nykter livsstil”.
Du får ett diplom samt  
3 000 kronor. Vad ska du  
göra med pengarna?

– Köpa en ny mobil, det 
behöver jag verkligen. Jag får 
ta emot många samtal i arbe-
tet med kamratstödet.
Hur har kamratstödet  
utvecklats? 

– Det har varit en fram-
gångssaga. När jag började för 
fem år sedan kom 20 personer 
i snitt per veckan. Förra året 
var det 300 i snitt per vecka. 
Det är mycket aktivitet bland 
annat genomförs AA-, ACA- 
och CA-möten, symöten, och 
billig mat erbjuds den som 
saknar pengar.
Emelie Svensson
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Göran Mårtensson 

Utmärkelser
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” Vi mötte ett  
visst motstånd”

FN I FN-skrapan i New York samlades i april 800 
ungdomar från en rad organisationer världen över 
till Youth Forum; ett ungdomsforum arrangerat av 
ECOSOC, FN:s sociala och ekonomiska utskott. Bland 
annat diskuterades utbildning, klimat och jämlikhet.

Isabelle Benfalk, ordförande Ungdomens nykter-
hetsförbund, UNF, och Emil Funcke, förbundsstyrel-
sen Nykterhetsrörelsens scoutförbund, represen-
terade IOGT International. De  upptäckte snart att 
de blev tvungna att påminna andra om alkoholens 
negativa effekter.

– Vi måste hålla den kunskapen levande, det är  
en färskvara. Jag har också insett att förändring  
går långsamt, säger Isabelle Benfalk.

En del av diskussionerna handlade om att tala 
om hur unga kan engagera sig mer i beslutsfattande 
processer. Det talades bland annat om hur vissa ung-
domsråd finns till enbart för syns skull.

– Man talar om ”tokenism”, alltså symboliska 
representanter som inte har någon egentlig makt.  
Så hur gör man så att ungdomar får mer att säga till 
om? En stor andel av befolkningen är ungdomar, 
därför är det rimligt att vi har lika stor procentuell 
andel av makten, säger Emil Funcke.

I plenisalen tog Emil Funcke upp alkoholskatt  
som ett sätt att beskatta industrier, för att bekosta 
exempelvis hållbar utveckling. Isabelle Benfalk 
gjorde en poäng av hur mycket alkoholskador kostar 
samhället. Men då möttes hon av visst motstånd.

– Det sågs inte som en viktig faktor. Det var  
en väckarklocka om att alla inte håller med oss,  
säger hon.
Emelie Svensson

UNF och NSF lyfte alkohol-
frågorna under FN:s ungdoms-
forum i New York.  

I rörelse
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Isabelle Benfalk och Emil Funcke framför FN-skrapan. 

Accent nr 3/1979 I februarinumret skriver Accent om Sober 
förlags verksamhet. Förlaget satsar på att ge ut böcker om  
droger, bland annat en bok om hur nykterhetsrörelsen kan 
 förnyas. Förlaget ger även ut musik. 1979 är det även 100 år 
sedan nykterhetsrörelsen startade i Sverige, så många av  
artiklarna belyser detta faktum. 
Nathalie C. Andersson

Lotteridom överklagas inte 
Miljonlotteriet Patent- och marknadsdomstolen dömer 
IOGT-NTO:s lotteri till en halv miljon kronor i marknads-
störningsavgift. Betydligt mindre än de 10 miljoner som  
Konsumentombudsmannen, KO, yrkat. Förbundsjurist  
Linda Fröström menar att domen bekräftar det IOGT-NTO 
argumenterat för hela tiden, nämligen att KO:s yrkande  
varit oproportionerligt.

– De har inte kunnat ta fram bevisning för att vi brutit  
mot lagen i den omfattning som skulle göra en avgift på  
tio miljoner berättigad, säger hon. KO kommer inte att  
överklaga domen.
Jens Wingren 

]  Följ bevakningen på accentmagasin.se/tag/miljonstamningen 

Backspegeln

15så många nya IOGT-NTO-föreningar 
har startat hittills i år, vilket innebär att 
årets mål redan är nått.
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Grass is Greener
Fab 5 Freddy
Netflix

Dokumentär   
 Tendentiöst är ett för 
svagt uttryck. Någon-
stans mellan dokumen-
tär och propaganda 

avhandlar Grass is greener USA:s 
förhållande till cannabisplantan. 
Lite intressant med en diskus-
sion kring hur cannabis, som 
under hela 1900-talet främst har 
förknippats med etniska mino-
riteter, efter legalisering blivit 
en bransch som domineras av 
vita affärsmän. Tyvärr är filmens 
trovärdighet sänkt i botten långt 
innan detta kommer på tal.

Jens Wingren

Lerins lärlingar
SvT Play

Realityserie  För den som inte 
tidigare stiftat bekantskap med 
deltagarna i den folkkära akva-
rellmålaren Lars Lerins konst-
skola finns fortfarande chansen. 
Båda säsongerna med bonus-
material finns tillgängliga på Svt 
Play fram till den 23 september i 
år. Maken till kulturupplevelse får 
man leta efter. De medverkandes 
inre resa, som kulminerar i en 
gemensam fysisk resa till Brasi-
lien med efterföljande samba-
karneval i hemstaden Karlstad, 
bjuder förutom på konst och 
kultur på både skratt och tårar. 
Ulrica Ambjörn

Kultur

Bok  På 160 välmatade sidor får läsa-
ren lära sig om allt från världsmark-
nadsprisets utveckling och produk-
tionsvillkor i kaffets ursprungsländer, 
till hur kaffe ska hanteras, rostas och 
drickas för att smaka som bäst. För 

medlemmar i en 
kaffeälskande 
organisation som 
IOGT-NTO är detta 
förstås ovär-
derlig kunskap. 
Till exempel att 
hälften av världens 

kaffe odlingar på grund av klimatför-
ändringar beräknas bli obrukbara 
inom en nära framtid. Och att världs-
marknadspriset på kaffe inte på långt 
när täcker produktionskostnaderna. 
Detta enligt Joanna Alm för att vi i 

Fakta
▶ Joanna Alm är 
Sverigemästare 
i kafferostning. 
Fotografen Christi-
an Gustavsson har 
tagit de bedövande 
vackra bilderna.

väst lärt oss dricka alldeles för billigt  
och dåligt framställt, industriellt kaffe. 
Bokens budskap är att det är mer än  
hög tid att vi börjar betala kaffets  
verkliga kostnad.

Till hjälp för den som tycker att ”kaffe-
tåren den bästa är, av alla jordiska 
drycker”, och vill vara en god konsument, 
finns listat 12 steg till bättre kaffe.  
Inte bara råvarorna utan även utrust-
ningen, bland annat olika slags kaffekvar-
nar, filter och bryggare, avhandlas. Här 
finns också recept och tips på allt från 
iskaffe till ”kontorskaffe.” För den hugade 
kan det bli såväl en påtår som en tretår.  
Manifest för bättre kaffe (Natur & kultur) 
är något så ovanligt som en snygg coffee- 
table-book med ett viktigt ärende.
Ulrica Ambjörn

Fika för alla?
Manifest för bättre kaffe är lustläsning för kaffenördar 
och lyfter samtidigt viktiga framtidsfrågor.
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Ett slag för  
gemenskap
Ich, ni, san, shi! De japanska kommandona ekar mot 
Nordengårdens välvda trätak. Det är karateträning 
med IOGT-NTO:s kamratstöd i Göteborg.
TEXT Jens Wingren FOTO Nicke Johansson
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Sensei Dan Johansson från 
Gårda budoklubb har ställt upp 
deltagarna från kamratstödet 
på raka led.

– Jag tänkte att ni skulle få pröva på  
en traditionell karateträning, säger han.  

Karate vilar på gammal japansk 
budo-tradition. Deltagarna ska först 
hälsa varandra och tränaren innan 
de  sätter sig på knä och blundar för 
att samla fokus inför träningen. Efter 
de traditionsenliga hälsningarna och 
uppvärmningen börjar sparkar och slag 
vina i luften. Snart kan tunga andetag 
höras mellan slagkombinationerna, svett 
glänser på tinningar och tränger igenom 
tröjor. Signe Blix Herrlander i främsta 
ledet har ett intensivt fokus i blicken  
när hon tar sig igenom rörelserna.

– I karate jobbar man mycket med 
koordination och former. Det kan  
nästan sägas vara meditativt, säger  
Dan Johansson.

Koordinationen skapar vissa problem 
som föder leenden i leden. Det är svårt, 
det är lite pinsamt, men ingen dömer.

– Det känns lite som att gå en dans-
lektion. Det gäller att inte tänka för 
mycket, säger Kalle Faari.

Warawat Saibua är andfådd men ler 
ändå. Det är han som fått Dan Johansson 
till Nordengården denna dag. 

– När jag flyttade hit så kände jag ingen 
i stan, så jag startade ett kamratstöd, 
säger han. ▶

▲ Henrika Lycke  
är med för första 
gången och har 
tagit med barnen 
Viggo och Emil till 
träningen. 

◀ Koordinationen 
och formen är ett 
stort fokus inom 
karate. Rörelserna 
benämns oftast med 
sina japanska namn.
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Han flyttade till Göteborg förra året  
för att gå på IOGT-NTO:s folkhögskola 
Wendelsberg i Mölnlycke. Tidigare bodde 
han i Katrineholm där kamratstödet 
spelade en stor roll under de första åren 
av hans nykterhet.

Innan det levde Warawat Saibua 
ett annat slags liv. Han började tidigt 
med alkohol och hasch, snart hade han 
kommit in på andra droger. I gymnasiet 
hoppade han av efter en termin, stal 
cyklar och gjorde inbrott i bilar för att 
bekosta drogerna.

– Jag gjorde min första volta när jag 
var 19. Då hade jag inga tankar på att 
sluta med drogerna och tiden i fängelset 
gjorde bara att jag lärde känna ännu fler 
kriminella, säger han.

Han hade inga tankar på att söka hjälp 
för sitt beroende. I perioder lyckades han 
ordna upp sitt liv innan allt föll samman 
igen. Vändningen kom den 2 december 
2014. Då hade han förlorat allt – lägenhet, 
jobb och flickvän var borta. Han var den 
siste att inse sina problem. Nu hamnade 
han på ett behandlingshem i Vingåker 
med en fängelsedom hängande över sig.

– Det var hemmet eller kåken, säger han. 
När han kom ut från behandlings-

hemmet följde en tid med villkorlig dom, 
elektronisk fotboja och obligatoriska 
möten. Men det var också då han fick  
en kontaktperson som även var enga-
gerad inom IOGT-NTO:s kamratstöd  
i Katrineholm, vilket blev hans väg in  
i nykterhetsrörelsen.

”När jag flyttade hit 
så kände jag ingen i 
stan, så jag startade 

ett kamratstöd.” 
Warawat Saibua
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Två  killar hamnar snabbt på golvet och 
hamrar lekfullt på varandra med stora 
boxningshandskar. Efter en och en halv 
timmes karateträning finns fortfarande 
energi som måste komma ut, och en 
gemenskap som binder samman. För att 
en knuten näve är starkare än handens 
fingrar var för sig. 

Fotnot: ”Volta” är ett slanguttryck för fängelsestraff, 
och ”kåken” för fängelse. En mitts är en slag- och 
sparkkudde som används vid träning.

När Warawat Saibua pratat om sina 
upplevelser på Wendelsberg upplever  
han att många andra elever i gengäld 
 öppnat upp och känt att de kan prata 
med honom om sina problem.

– Jag gick en ledarskapsutbildning 
förra året, innan dess såg jag verkligen 
inte mig själv som en ledare. Men det 
handlar ju egentligen bara om att vara 
ärlig så är du en ledare, säger han.

Mycket av kamratstödets fokus ligger 
just nu på att bygga upp en förberedelse 
inför nästa årskull Wendelsbergselever; 
att det ska finnas en gemenskap som 
 väntar när nya elever kommer till stan. 
Men alla är välkomna, och framöver 
hoppas man även kunna få till samar-
beten med Anonyma alkoholister,  

AA, och Anonyma narkomaner, NA.  
Även flera sorters aktiviteter kring  
IOGT-NTO:s anläggningar i Sillvik och 
Skatås planeras.

– Just nu är det bara jag som håller  
i det, men jag gör så gott jag kan, säger 
Warawat Saibua.

Deltagarna delas in i par för att måtta 
slag och sparkar mot varandra. Signe  
Blix Herrlanders sparringpartner blir  
den betydligt längre Samuel Sunday. 
Men hon lyckas ändå få till sparkarna 
i huvudhöjd. Träningen avslutas med 
armhävningar på knogarna på klassiskt 
karatemanér och deltagarna samlas  
runt vatten- och fruktbordet i ena  
hörnet av lokalen.

– Det var skitkul, säger Signe Blix 
Herrlander.

Pricksäkerheten till trots bedyrar hon 
att hon inte tränat kampsport tidigare. 
Koordinationen och smidigheten har hon 
med sig från sin tid som balettdansare.

– Det var svårt, vanligtvis tränar vi 
bara slag och lite sparkar på mittsar, 
säger Samuel Sunday medan han skalar 
en clementin.

Sensei Dan Johansson har packat 
ihop och tackat för sig. Flera av delta-
garna stannar kvar för att slå på mittsar. 

▶ Karate bygger  
på japansk kamps-
portstradition.  
Den traditionella 
klädseln kallas gi 
och bältet signalerar 
utövarens rang. 

◀ Noggrann stretch 
och uppvärmning är 
viktigt. Sensei Dan 
Johansson leder 
gruppen framför 
Nordengårdens scen.

KAMRATSTÖD GER HJÄLP  
TILL SJÄLVHJÄLP
 

  Genom nykter gemenskap erbjuder 
kamratstödet hjälp till självhjälp. Fokus 
är på gemenskapen snarare än miss-
bruket och därigenom får deltagarna 
stöd att utvecklas och hitta egen 
styrka till förändring. Vilken typ av 
aktiviteter som gemenskapen byggs 
kring varierar.

  Inom IOGT-NTO startades kamrat-
stödet 1989 kring det egna behand-
lingshemmet Dagöholm och riktade 
sig främst till personer som skulle 
genomgå, eller som hade genomgått 
behandling för alkoholberoende.

  Idag finns inom IOGT-NTO ett sextiotal 
kamratstöd runt om i landet. 



iogt-nto-rörelsen bedriver sedan några år 
ett växande insamlingsarbete med syfte 
att göra livet bättre för dem som drabbats 
av alkoholens baksidor, oftast barn och 
ungdomar men också vuxna. Genom dessa 
medel kan vi erbjuda verksamhet för barn 
och unga i garanterat drogfri miljö, t ex 
under jullovet, och lägerverksamhet under 
sommarlovet. För vuxna erbjuds råd och 
stöd, dessutom meningsfull sysselsätt-
ning och nykter gemenskap genom vår 
kamratstöds verksamhet. 

Varje medlem i våra förbund kan bidra 
till insamlingskampanjerna på olika  
sätt: ge en gåva, lyfta aktuell kampanj  

i föreningens verksamhet, genomföra akti-
viteter där överskottet går till kampanjen, 
informera vänner och bekanta och erbjuda 
dem att bidra med en gåva – alla sorters 
engagemang gör skillnad!

Detta är IOGT-NTO-rörelsens insamlingskampanjer: 

▪  Sponsra ett barn i sommar  
– pågår 21/5 - 21/6 

▪ Världens barn – pågår 1/10 - 1/11 
▪ Vit jul – pågår 13/11 - januari

Har du frågor om IOGT-NTO-rörelsens insam-
lingskampanjer? Välkommen att höra av dig på 
info@iogtntororelsen.se

I OGT-NTO I N FORMERAR I OGT-NTO I N FORMERAR

ENGAGEMANGSPOTTEN
Du vet väl att alla föreningar, kretsar och grupper  
av medlemmar inom iogt-nto kan söka medel ur 
iogt-nto:s Engagemangspott? Mer information om 
hur du ansöker samt vilka kriterier som gäller hittar 
du på vår hemsida: 
https://iogt.se/medlemssidor/projektbidrag/

UTBILDNINGAR

Styrelsehelger 2018
Nu kan du som sitter i 
en styrelse för en ideell 
förening gå en styrelseut-
bildning tillsammans med 
andra föreningsaktiva 
från olika organisationer. 
Under utbildningen får 
du som deltagare kun-
skaper som du har nytta 
av i ditt styrelseuppdrag. 
Vi kommer att utgå från 
praktiska exempel och du 
kommer att få ta del av 
andras erfarenheter och 
utmanas i ditt uppdrag. 
Läs mer: www.tollare.org

Bli samtalsledare
Är du intresserad av soci-
alt arbete? Nu erbjuder 
iogt-nto tillsammans med 
Wendelsbergs folkhög-
skola en distansutbildning 
för dig som vill arbeta 
som samtalsledare för 
självhjälpsgrupper med 
anhöriga och beroende. 
Läs mer: wendelsberg.se/sam-
talsledaren-2018/

”Det är  
spännande att  

se hur insamling 
kan fungera  
som engage-
mangsform!”

Anna Ceder, Insamlingskommunikatör 
IOGT-NTO-rörelsen

HÅLL KONTAKT

Huvudkontor
Besöksadress:  
Gammelgårdsvägen 38, 
Stora Essingen

Postadress: Box 12825, 
112 97 Stockholm

Faktureringsadress:  
Box 12132,  
102 24 Stockholm

Leveransadress:  
Gammelgårdsvägen 42, 
112 64 Stockholm

Telefon: 08-672 60 00
E-post: info@iogt.se
E-post Medlems-  
och givarservice: 
medlems service@iogt.se 

Ändra dina 
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 
medlems register:
iogt.se/medlemssidor/uppdatera

Följ oss  
i sociala medier
facebook.com/iogtnto
Twitter: @iogtnto

KALENDARIUM

1 Värvningskampanj sommar! 
Värva nya medlemmar  
till iogt-nto och delta  
i utlottning av fina priser! 
iogt.se/medlems sidor/ 
varvningskampanj

25 IOGT-NTO-rörelsens  
kongresser i Örnsköldsvik 
All information, hand-
lingar, utflyktstips mm: 
kongress.iogtntororelsen.se

30  Politikerveckan  
i Almedalen, Visby 
iogt-nto är på plats! 
Kontakta vår drogpolitiska 
chef Irma Kilim för  
mer information:  
irma.kilim@iogt.se 

29  Internationellt arbete 
lokalt, videomöte
Här får du utbyta erfaren-
heter med andra medlem-
mar som är intresserade 
av internationella frågor. 
Fokus är de utmaningar 
som iogt-nto står inför just 
nu och hur du som medlem 
kan arbeta med dessa 
frågor på hemmaplan.

Info: Ditt distrikt, eller 
Winnie Blom-Jensen, 
mobil 0701-90 84 61  
eller winnie.blom-jensen 
@iogt.se

JUNI AUGUSTI

Kalendariet finns digitalt på 
www.iogt.se/events

IOGT-NTO:s  
insamlingsarbete

Vi har två grupper på FB för oss med-
lemmar: iogt-nto Medlem och iogt-nto  
Diskussion. Gå gärna med, inspirera andra  
och bli inspirerad själv.   

Medlem: 
https://www.facebook.com/groups/860808687293456/

Diskussion:
https://www.facebook.com/groups/543330785811541/

IOGT-NTO FINNS PÅ FACEBOOK

Värva en ny medlem och delta i utlott-
ning av fina priser! Kampanjen pågår  
1 juni till 31 augusti. Mer information  
om kampanjen och hela listan  
med priser:
https://iogt.se/medlemssidor/varvningskampanj/

VÄRVNINGSKAMPANJ
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Förbundsordföranden

Dags för demokratifest

Snart stundar en av våra 
största högtider – och det är 
inte midsommar jag tänker 
på – även om jag, undantaget 
alkoholen, uppskattar allt 
den högtiden har att erbjuda. 

Nej, jag tänker på kongressen som är vår 
egen demokratiska högtid. Denna gång 
med IOGT-NTO Västernorrland som värd i 
vackra Örnsköldsvik. Fem dagar av demo-
kratisk fest där många viktiga frågor 
kommer att avhandlas. 

Om jag ska vara ärlig så är detta den 
viktigaste kongressen på väldigt många 
år. För det är nu som vi ska avsluta den 
första etappen och ta nästa steg på 
utvecklingsresan Expedition 50. En resa 
vars främsta mål är att öka medlemsen-
gagemanget. För detta behöver vi en 
struktur som håller många år framöver. 
Ett arbete som genomförts i nära samar-
bete mellan förbundsstyrelsen och våra 
23 distriktsstyrelser. Bland annat genom 
en omfattande utredning som kom fram 
till förslaget om åtta distrikt. Att enbart 
bli färre distrikt löser i sig varken de 
problem eller utmaningar som vi i en 
förändrad omvärld står inför. Men åtta 
mer jämnstora distrikt i form av antal 
medlemmar och befolkningsunderlag 
skapar mer rättvisa förutsättningar. Den 
stora skillnaden kommer dock när dessa 

Johnny väljer

åtta distrikt får betydligt mer ansvar  
för organisationens utveckling.

I paketet med övriga förslag inom 
Expedition 50 ingår bland annat en tyd-
ligare ansvarsfördelning mellan distrikt 
och förbund, och en finansieringsstrategi 
som har som mål att varje nivå i framti-
den ska finansiera sin egen verksamhet. 
Dessutom en annan resursfördelning 
då till exempel utbildningar kommer 
att göras närmare våra medlemmar. 
Något som kommer sänka trösklarna för 
deltagande och dessutom spara miljön. 
Ett annat väldigt viktigt förslag är det 
vi kallar för ordförandeforum. Möten 
där distriktens ordförande regelbundet 
kommer träffa förbundets ordförande 
för överläggningar. Där kan vi tillsam-
mans fånga upp framgångar, hantera 
problem och göra de nödvändiga pri-
oriteringar som ibland behöver 
göras när  förutsättningarna 
förändras. Vår främsta 
uppgift är att ta ett samlat 
ansvar för hela vårt 
IOGT-NTO, skapa de bästa 
förutsättningarna för 
vår framtid och det som 
är organisationens 
största tillgång:  
våra medlemmar.  

Johnny Mostacero

”En resursfördelning  
som kommer sänka trösk-
larna för deltagande och  
dessutom spara miljön.”

Alla ideella krafter  
som under lång tid 
arbetat för att som-

marens kongress ska bli en 
kongress som vi alla minns.

Politiker som  ser 
spelreklam som ett 
problem, men blundar 

för alkoholreklamen. Ta ett 
samlat grepp och förbjud båda.

Jag ser fram mot 
sommarens kon-
gress i Örnsköldsvik, 

Almedalsveckan i Visby, och en 
avkopplande semester.

FÖLJ JOHNNY
Facebook: Johnny Mostacero 
Instagram: @johnnymostacero  
Twitter: @JohnnyMostacero
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Tid och plats: 
Träff 1: 6-8/9-2019, Tollare folkhögskola.
Träff 2: 6-8/3-2020, Tollare folkhögskola.

Målgrupp: Medlemmar. 
Högst antal deltagare: 15. 
Kostnad: 2 000 kr.

Vi söker ambassadörer till vårt interntionella arbete! 
Vill du, tillsammans med andra som brinner för 
global utveckling, få fördjupad kunskap och verktyg 
för att göra skillnad? Då ska du söka till IOGT-NTO-
rörelsens kurs Internationell avancerad. 

Innehåll:  
Vi kommer att lära oss om och samtala kring läget i världen, 
alkohol som utvecklingshinder, hur alkohol och droger på-
verkar Agenda 2030, alkoholindustrins roll samt hur du kan 
bidra till en bättre framtid. 
Under och efter utbildningen kommer du att kunna bidra 
konkret till vårt internationella arbete lokalt genom att bli 
en del av IOGT-NTO-rörelsens Interntionella ambassadörer.  

Du som söker ska vara beredd att lägga ner arbete och 
tillsammans med oss göra avtryck! Kursen består av två 
helgutbildningar, informationsinsatser och möjlighet till 
en studieresa.

Anmälan: 

www.iogt.se/utbildning 
För mer information:  
winnie.blom-jensen@iogt.se

INTERNATIONELL AVANCERAD 

AMBASSADÖRER 

                 
  SÖKES!

Tidsplan: 

Kl 18:00 Samling på distriktens Lifesize 
anlägning 
Kl 18:30 Dagens tema via Lifesize. Alltid 
uppkoppling ”52 – Borås (VR)”
Kl 19:30 Fortsatt samtal kring dagens 
tema utifrån ett lokalt perspektiv  
Kl 20:30 Tack för ikväll

Torsdag den 29 augusti:
Kl 18:00-20:30 
 
Tema:  
”Världens baksmälla” och ”Världens barn”
”Alkohol är inte vilken vara som helst” 
- möt författaren Pierre Andersson till 
boken ”Världens baksmälla”. Boken kom 
ut 2007 och är nu reviderad, men har 
världen reviderats? Har världen blivit 
bättre eller...?
Världshälsoorganisationen WHO har 
antagit en global alkoholstrategi! Ger det 
avtryck i världen? 

Eftersom vi närmar oss ”Världens 
barn”-insamlingen kommer vi även att ta 
upp årets aktiviteter.

För mer information kontakta ditt distrikt  
eller Winnie Blom-Jensen,
mail: winnie.blom-jensen@iogt.se

VÄLKOMMEN  
till  

VIDEOKONFERENS 
Är du medlem i IOGT-NTO och/eller 
intresserad av internationella frågor? 

Alla är välkomna på videokonferensen!
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IOGT-NTO i Väst när det är som bäst!

18/8 kl 11-15
En tur med

Ångbåten, Mjörn
150:-

1/9 Upptakt
för Älvsborg,

Sävsjövik

10/7 kl 15.00
”Lasse i bergets
grotta” Utflykt
till Kinnekulle

Bilbingo i Töllsjö
tisdagar 18.45

IOGT-NTO i Väst består av de tre IOGT-NTO-distrikten Älvsborg, Skaraborg samt Göteborg 
och Bohuslän. Här nedan hittar du ett axplock av vårens och sommarens aktiviteter, 

därutöver händer massor i våra föreningar. Hör av dig om du vill veta mer.

Mer info kan fås av oss som jobbar i Team Väst:
krister.johansson@iogt.se 0733-72 62 41
malin.westergren@iogt.se 0733-72 63 24
winnie.blom-jensen@iogt.se 0701-90 84 61
petra.berghall@iogt.se  0733-83 83 36
robert.kaskas@iogt.se  0733-72 62 44

14/8 kl 15.00
”Norrqvarn och färjan 

Lina” Utflykt till
Göta kanal

5-6 oktober Ullared

Utbildningshelg med

Ideologi, Sociala medier,

Värvning, Shopping!

30/6 kl 16.00
Marie Arturén

i Skölvene

Kustnära
Sommaraktiviteter på
Sillvik www.sillvik.org

Kuggavik www.kuggavik.se
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