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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.”

” 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.”

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

” 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.” 

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

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

” 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.”

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

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

” 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.”

” Alkohol hämmar både 
tankarna och rörelse
förmågan. ”

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

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

”För friheten 
att alltid kunna 
vara mig själv.”

” 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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