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Nätet
ny nykter
mötesplats

år med
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Blanda
din egen
sommardrink
Monopolet
hans nya
uppdrag

Att vända
				 matchen
Sofie Nehvonen
väljer gemenskapen
i Gatans lag.
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Under vecka 26 inbjuder vi alla medlemmar att delta i IOGT-NTO:s första helt digitala
nationella samling Rikskonferens 2020. Vår förbundsordförande Johnny Mostacero och
vår generalsekreterare Kim Renaas vill höra dina åsikter. Kom och var med!

UR PROGRAMMET
Måndag 22/6 kl. 18.30
Bemötande &
kommunikation!

Föreläsning med Benny Haag,
skådespelare och terapeut.

Tisdag 23/6 kl. 18.30

Torsdag 25/6 kl. 18.30

Vilka strategiska frågor ska prioriteras
för att IOGT-NTO ska lyckas i framtiden? Vi vill höra dina åsikter med
hjälp av real-time-voting.
Moderator: Sofia Modigh, Utvecklingschef

Vardagsrasism i IOGT-NTO?
Korin Omar, Robert Lindh och Wafa Ali delar
med sig av sina erfarenheter.

MER INFORMATION

Onsdag 24/6 kl. 18.30

Hur ska vi finansiera IOGT-NTO:s
verksamhet i framtiden?
Kjell-Ove Oscarsson, ordförande för
Möjligheternas Hus och Lina Boberg från
förbundsstyrelsen medverkar.

Programmet hittar du i sin helhet på

iogt.se/rikskonferens-2020
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Långt borta
och lagom nära

Accent ges ut av IOGT-NTO.
Pressläggning: 9 juni
Nästa nummer: 25 september

oronapandemin har
drivit på den digitala
utvecklingen i samhället,
inte minst i IOGT-NTO, se
sidan 42. Digitala mötesplatser öppnar nya möjligheter, aktiviteter blir tillgängliga för
fler bland annat genom att geografiska
hinder undanröjs, och man kan delta
även om man är lite snuvig.
Samtidigt innebär det att människor
som inte har tillgång till den nya tekniken hamnar utanför. Är man dessutom
äldre, eller tillhör andra riskgrupper,
kan isoleringen bli påtaglig och svår.
Detta är något som bland annat IOGTNTO Mitt har uppmärksammat. Anders
Almgren Östersund är en av dem som
under pandemin ägnar dagarna åt att
hålla kontakten med medlemmar genom
telefonsamtal, se sidan 38.

Jens Wingren

C

Många föreningar drabbas dubbelt av
pandemin. Dels genom att de hyres
intäkter och arrangemang som finansierar verksamheten har försvunnit.
Dels genom att fysiska möten, i vissa fall
livsviktiga för deltagarna (som exempelvis kamratstöden) ställs in.
För egen del försöker jag se detta som
en tid då jag kan komma underfund med
vilka typer av möten och arrangemang
som faktiskt lämpar sig bäst digitalt.

Där jag undviker onödig och miljöfarlig restid, inte behöver riskera livet på
dåliga vägar, och slipper trängas och bli
smittad i kollektivtrafiken i rusningstid.
Och å andra sidan i
vilka sammanhang
"När livet ställs på
sin spets blir det ofta
fysiska möten är
tydligare vad man vill
att föredra, där hela
och vad man behöver."
människan med alla
nyanser får plats,
och där samvaron inte störs av dålig
täckning och andra tekniska problem.
För när livet ställs på sin spets blir det
ofta tydligare vad man vill och vad
man behöver.

Ulrica Ambjörn
chefredaktör

Ulrica Ambjörn

Chefredaktör och ansvarig utgivare
073-372 62 51
ulrica.ambjorn@iogt.se

Eva Ekeroth

Reporter
073-372 62 50
eva.ekeroth@iogt.se
Reporter
073-372 62 53
jens.wingren@iogt.se
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Hoppas på,
och ser fram
mot, en lång
härlig sommar med
gott om möjligheter
att träffas utomhus
under former som är
trygga för alla.
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Accent gör
sommar
uppehåll – i
pappersform. Välkommen att läsa accentmagasin.se! Här hittar
du både nyheter och
kan söka i arkivet.

Prenumeration

Röster

Skriv till oss!

accent@iogt.se eller
Box 12825 , 112 97
Stockholm

Hardcorebandet No Omega spelar musik om nykterhet.
bra verksamheter upplevs
medlemskapet stimulerande
och ger en fördjupad känsla
för organisationen och dess
värdegrunder. Förbundet
gör sammandragningar
för medlemsvärvning, men

minst lika viktigt att göra
motsvarande för föreningsverksamhet. Ge tid åt
föreningsverksamheten
då kommer resultaten.
Bengt Isaksson
Vetlanda

Ur flödet


Fantastiskt bra! Lycka till
med uppdraget Irma!

Leif Ottosson gratulerar IOGT-NTO:s
drogpolitiska chef Irma Kilim, som
nominerats till EU:s ekonomiska
och sociala kommitté.

”Det finns
ingen
nivå som
är säker.”
Johan Carlsson,
generaldirektör
Folkhälsomyndigheten, om
alkohol i Ekdal
och Ekdal, SVT.

Foto: Lena Katarina Johansson

En av UNF:s förbundsordförande Filip
Nyman har i Accent nr 2
år 2020 uttalat ”att vi måste
prata om våra aktiviteter”.
Jag instämmer i detta, men
vi måste också genomföra
aktiviteterna. IOGT-NTO
har under senare år mera
varit inriktad på medlems-värvning än innehållet
i föreningarnas verksamhet.
Visst är det viktigt att värva
medlemmar, men det är lika
viktigt att de nya får uppleva
innehåll i den organisation
man blivit värvad till.
Vi som jobbar i föreningar
har stora möjligheter och ett
ansvar att få den nye medlemmen in i föreningen. Med

Foto: Nathalie C. Andersson

”Ge din förening tid så blir det resultat”

Följ med oss
ut i världen!
Är du intresserad av vad IOGT-NTO-rörelsen
gör i världen? Vill du veta mer om internationell alkoholpolitik? Undrar du varför alkohol
är ett hinder för utveckling?
Varje månad presenteras nya analyser från
IOGT-NTO-rörelsens medarbetare i världen
på vår hemsida: www.iogtntororelsen.se/
internationellt/aktuellt/
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Politik

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

Foto: Nathalie C. Andersson

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

Irma Kilim, drogpolitisk
chef på IOGT-NTO.

Förmöte om
gårdsförsäljning
För tredje gången ska regeringen utreda
möjligheten för alkoholproducenter att
sälja sina produkter direkt till kund.
IOGT-NTO var med på ett förmöte.
TEXT Eva Ekeroth
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Folkhälsa Inför tillsättningen av en

utredning av så kallad gårdsförsäljning
av alkohol bjöd regeringen in till ett möte.
Två utredningar har tidigare kommit
fram till att sådan försäljning inte är
förenlig med EU-rätten, men nu görs trots
det ändå ett nytt försök. IOGT-NTO var
med vid samtalet där olika organisationer,
i huvudsak representanter för alkoholindustrin, fick ge sin syn på vad direktiven
till utredningen borde innehålla.
– Det var synd att det inte var fler
folkhälsointressen representerade, men
annars var det ett bra möte, säger Irma
Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, som
representerade IOGT-NTo.
– Men alla fick komma till tals. Vi fick
kommentera vad vi tycker ska ingå under
givna rubriker, som bland annat EU-rätt,
småproducenternas möjlighet att sälja
sina produkter, och konsekvenserna
för folkhälsan.

Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO

Irma Kilim säger att det också måste
göras klart vad som menas med
gårdsförsäljning.
– Det är väldigt oklart om det handlar om försäljning från gårdar eller om
det handlar om försäljning från alla
producenter.
IOGT-NTO påpekade också att lagändringar leder till beteendeförändringar.
– Vi vet ju inte hur många nya försäljningsställen det kan handla om. Fler
ställen leder sannolikt till ökad konsumtion. Vi anser också att utredningen
måste hållas fri från intressekonflikter.
Irma Kilim anser att budskapet
från förespråkarna för gårdsförsäljning
är motsägelsefullt.
– Vinsten för landsbygden beskrivs
som stor, men konsekvenserna för
folkhälsan som små. Det går inte ihop.
Nettoeffekter på försäljningen förutsätter konsumtionsökningar.
IOGT-NTO tycker att utredningen kan få
bredare direktiv.
– Vi tycker att man kan bredda frågan
och se hur man kan underlätta för hela
livsmedelsproduktionen. Alkoholfri
produktion ser vi gärna.

Fakta

staden Wuhan har tidigare varit ursprung
för fentanyl och dess komponenter. Sedan
Wuhan blev centrum för det kinesiska utbrottet
av coronavirus i januari har den handeln nu
upphört, skriver Los Angeles Times. Det får
effekter för de mexikanska kartellerna som
för in fentanyl i USA.
Jens Wingren

Gårdsförsälning

Foto: Istockphoto

– Vi fick också ha synpunkter på ifall
utredningen ska hållas smal eller bred,
det vill säga hålla sig till gårdsförsäljning
eller även se över andra regleringar.
Vilka synpunkter framförde ni från
IOGT-NTO?
– Vi påpekade att alkohol inte är en
vara som alla andra. Hänsyn måste tas
till att den är beroendeframkallande
och orsakar stora skador. Efter tobak
är det den produkt som bidrar till
flest cancerfall.
IOGT-NTO anser därför att utredningen
måste ha en folkhälsopolitisk inriktning.
– Och de avvägningarna måste väga
tyngre än ekonomiska intressen.

Fentanyl Den kinesiska

▶ Frågan har utretts

två gånger tidigare:
2009, av Anita
Werner som kom
fram till att gårdsförsäljning inte
var förenligt med
EU-rätt, om Sverige
ska behålla Systembolaget. 2010 av
Lotty Nordling som
ansåg att det skulle
gå, men förutsättningen var att alla
alkoholproducenter,
även utländska, skulle få ha egen ”gårdsförsäljning”. För att
producenterna inte
skulle kunna öppna
rena alkoholbutiker
i storstäderna skulle
inköpen vara förenade med någon form
av upplevelse.
▶ I Sverige finns idag

697 företag som
producerar alkoholdrycker. Majoriteten, 526 stycken,
är ölbryggerier, 40
framställer vin och
97 starksprit.
Källa: Dryckesbransch
rapporten 2019.

Bild: Istockphoto

”Det är väldigt oklart om det
handlar om försäljning från gårdar
eller från alla producenter.”

Corona stör
droghandeln

Konjak i stödpaket
Kenya WHO har uttryckligen sagt att alkohol

inte skyddar mot coronaviruset, och rekommenderar istället människor att minimera sin alkohol
konsumtion. Trots det har guvernören i Kenyas
huvudstad Nairobi, Mike Sonko, skickat konjaksflaskor i stödpaket till covid 19-patienter. Ett tilltag
han försvarar med att alkohol kan fungera som
”hals-desinfektionsmedel”, rapporterar CNN.
I ett uttalande efter utspelet säger WHO att
alkohol kan försvaga en individs hälsa och till
och med göra dem mer sårbara för virus, inklusive
corona. Githinji Gitahi, vd för den ideella hälso
organisationen Amref Health Africa, vädjade till
kenyaner att ta avstånd från alkohol.
Emelie Svensson

82

Så många serveringstillstånd
har Sotenäs kommun per 10 000
invånare, och är därmed restaurangtätast i Västra Götaland.
Källa: Länsnykterhetsförbundet
Västra Götaland.
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Foto: Ulrica Ambjörn, Kai Pilger (redigerad)

Daglig påverkan
Irland Samtidigt som irländska underhuset diskuterade
lagstiftning för att bekämpa
skadlig alkoholkonsumtion
lobbades det friskt. Den
irländska regeringen träffade
företrädare för alkoholindustrin 361 gånger under 2018.
Och industrin lyckades för
sena nya regleringar rejält.

Foto: Istockphoto

Emelie Svensson

Öppet trots
covid 19
Cannabis I San Fransisco

uppmanas invånarna att hålla
sig hemma. Barer har stängt,
restauranger erbjuder endast
avhämtning, och folksamlingar är förbjudna. Till en början
tillhörde cannabisförsäljare
inte de näringar som ansågs
nödvändiga att undantas från
de nya reglerna. Men efter
stort missnöje fick San Fransiscos borgmästare backa
och ge cannabisförsäljare
samma möjligheter som
apotek att hålla öppet
under pandemin.
Jens Wingren

Länsstyrelsen granskar
alkohol-catering
Växjö kommun ger klartecken till
restauranger att leverera alkohol
hem till kunder under corona-krisen.
IOGT-NTO riktar skarp kritik.

Alkohol Under pandemin drabbas

många restauranger hårt. Och när
ägarna till en vinbar lanserade idén om
så kallad mikrocatering sa Växjö kommun ja. Det innebär att restaurangen
nu får leverera vin med maten direkt till
människors hem. Något som fått IOGTNTO att reagera.
– Det strider mot alkohollagen. Man får
bara servera alkohol på restauranger där
man har uppsikt, säger Eva-Britt Svens-

son, IOGT-NTO, som menar att mikro
catering urholkar alkohollagstiftningen.
Motargumentet från kommunen är
att det handlar om mikrocatering i
hemmiljö till ett slutet sällskap. Läns
styrelsen Kronoberg säger till Accent
att de öppnat ett ärende för att
granska beslutet.
– Vi kan ännu inte svara på om det är
förenligt med alkohollagen. Det beror
på vilka förutsättningar som getts och
hur de har tänkt. Därför ska vi nu titta
vidare på det, säger Carin Lamme Lindh,
enhetschef samhällsutvecklingsenheten
på Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Emelie Svensson

Färre brott
Sydafrika 87 procent färre

våldtäkter och 72 procent
färre mord rapporterades
i Sydafrika 29 mars–20 april
jämfört med samma period
förra året. Även mordförsök,
misshandel och rån minskade
kraftigt. Det rapporterar IOL.
Sydafrika har varit under en
landsomfattande karantän,
med bland annat alkohol
förbud, sedan slutet av mars.
Jens Wingren
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Kritik mot Norges rusreform
Avkriminalisering Rusreformsutskottet lämnade i vintras ett förslag
om hur Norges narkotika
politik kan reformeras.
Bruk, innehav och köp
av narkotika för eget bruk
föreslås inte längre vara
straffbart. Istället vill
man fokusera på vård,

och den som påträffas
med narkotika kan
behöva infinna sig hos
en kommunal råd
givningsenhet.
IOGT Norge kritiserar
bland annat att förslagen
på tröskelvärden för
vad som anses vara eget
bruk är alldeles för höga.

– Du kan dessutom
bära på dig flera droger
upp till tröskelvärdet,
vilket i praktiken betyder
att du kan gå in på en
festival som ett vandrande apotek, säger Cecilie
Widnes, generalsekreterare för IOGT Norge.
Jens Wingren

Politik

Foto: Aditya Romansa

KOMMENTAR

Samarbete för nationellt
kompetenscentrum
Fosterskador I februari lanserade IOGT-NTO tillsammans

med flera andra organisationer forskningsrapporten Alkohol,
graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar. En av
rapportens slutsatser är att Sverige bör upprätta ett nationellt
kompetenscenter för alkohol och fosterskador.
IOGT-NTO ingår nu i en arbetsgrupp, tillsammans med
FAS-föreningen, Barnmorskeföreningen, forskaren Jenny
Rangmar, barnläkaren Ihsan Sarman och barnmorskan Elisabeth Danielsson, för att Sverige ska få ett sådant center.
Det skulle fungera som en resurs dit barn och vuxna kan
remitteras för utredning och behandling. Centret skulle också
kunna erbjuda utbildning för till exempelvis sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare i identifiering, diagnostisering
och behandling av barn och vuxna med FASD.
Emelie Svensson

9000

Så många traumafall färre har Sydafrika haft under
karantän med alkoholförbud, vilket frigjort resurser för
covid 19-patienter. Källa: Financial Mail.

Ökad alkoholförsäljning
ökad försäljning av alkohol
i många länder. Försäljnings
ökning rapporteras från bland
annat USA, Ryssland, Tjeckien,
Island, Finland och Sverige. Det
har fått länder att vidta kraftfulla
åtgärder. På Grönland har alkoholförsäljning förbjudits på några orter, liksom i Sydafrika och
i Thailands huvudstad Bangkok.

Foto: Istockphoto

Covid 19 Pandemin har lett till

Jens Wingren
Reporter

Allt måste inte
alltid bli sämre

J

ag har tidigare skrivit om att droger är ett
ämne som kan väcka starka känslor. Det finns
vissa ämnen som jag numera kan förutse
kommer att väcka reaktioner. Konstigt nog är
ett av de ämnena ungdomars minskade drickande
som vi skrev om i förra numret.
När siffror från det reportaget spreds på Twitter
tog ifrågasättandena fart. CAN:s skolundersökningar
som genomförts sedan
1970-talet och tydligt
”Det verkar finnas en
visar på en nedgång
reflex hos många att
inte tro på att något
i ungdomars alkohol
faktiskt skulle kunna
konsumtion kan
röra sig i rätt riktning.”
bara inte stämma
ansåg kritikerna.
Ungdomar är tydligen mindre ärliga nuförtiden
enligt flera twitteranvändare. Att den nedåtgående
trenden hållit i sig i 20 år och går att se över hela
västvärlden verkar inte övertyga. Men det är inte
bara twittertrollen som går loss.
”Det är för att de knarkar istället”, eller kommentarer av liknande innebörd kommer allt som oftast
från medlemmar i nykterhetsrörelsen. Men det
argumentet är inte heller sant. Färre niondeklassare
har testat, eller använt, narkotika under den
senaste månaden nu, jämfört med 1971 när mätningarna började.
Det verkar nästan finnas en reflex hos många att
inte tro på att något faktiskt skulle kunna röra sig
i rätt riktning.
Har vi investerat för mycket i en berättelse där allt
går åt helvete för att vilja tro att ungdomar idag är
mindre intresserade av droger? Känner vi ett sting
av existentiell ångest när allt fler blir nyktra, men
IOGT-NTO:s medlemsantal ändå sjunker? Eller handlar det om en äldre generation som omöjligt kan
acceptera att det finns områden där yngre faktiskt är
klokare än vad de själva var?
Jens Wingren

Eva Ekeroth
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”Gatans lag är

mycket mer än
bara fotboll”
Sofie Nehvonens sista återfall slutade i en
trappuppgång i Mölndal. Nedbrottad, med en
polis ovanpå sig, var hon till slut redo att ge upp.
TEXT Jens Wingren FOTO Julia Sjöberg
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▶ I november till-

delades Gatans lag
stipendiet Number
10 som delas ut av
Volvo och Svenska
fotbollförbundet.
Priströjan hänger
på väggen i Sofie
Nehvonens kontor.
▼ Gatans lag tränar

flera gånger i veckan
på fotbollsplanerna
vid Härlanda park.

F

em år senare sitter Sofie
Nehvonen på Gatans lags
kontor i Kålltorp i nordöstra
Göteborg. Hon har varit nykter
sedan den där dagen i trappuppgången, och under den blå blusen
buktar magen ut, i augusti börjar ett
nytt kapitel i livet.
– Jag har aldrig varit mamma förut,
men det ska bli riktigt häftigt.
På hyllan ovanför skrivbordet hopas
föreningens troféer från Homeless World
Cup och andra turnéringar. Uppnålad på
väggen hänger den blågula matchtröjan
med nummer 10 som laget tilldelades i
höstas. Number 10 är ett stipendium på
en miljon kronor som delas ut av Volvo
och Svenska fotbollförbundet, och i
november 2019 var det Gatans lag som
tog hem utmärkelsen.
– Vi fick en väldig skjuts av stipendiet.
I och med det har många fått reda på att
vi finns och hittat till oss.
Fotboll var aldrig Sofies Nehvonens

 SOFIE NEVHONEN
Ålder: 30 år. Position: Vänster mittfält.
Nykter: Sedan den 8 augusti 2015.
Närmaste: Mannen Mattias och sonen
i magen. Favoritlag: IFK Göteborg.

intresse som barn. Hon var en hästtokig
tjej som hängde mycket i stallet. Men
under ytan växte en ensamhet, ett hål.
Efter en destruktiv relation i 14-års
åldern kom alkoholen in i hennes liv. Den
täckte över ensamheten och maskerade
hålet inuti. Men snart räckte det inte.
Sofie Nehvonen behövde vara lite värre
än sina vänner, hon bytte umgängeskrets
och började med amfetamin.
– Det var någon destruktivitet som
drog i mig, nått mörker. Det stegrades
väldigt fort.
När hon fyllde 18 flyttade hon hemifrån så snabbt som möjligt för att slippa

undan föräldrarnas vakande ögon. Det
gjorde att missbruket kunde trappas
upp ytterligare och snart tog hon amfetamin dagligen.
– Jag hamnade utanför samhället och
kom aldrig in riktigt. Jag var inte så kriminell i början utan det handlade mer om
att festa och döva känslor. Det var som
en slags romantisk period där i början.
Föräldrarna gjorde en orosanmälan.
Under hot att bli tvångsomhändertagen
skickades hon till ett behandlingshem
med tolvstegsprofil i Tingsryd när hon
var 19. Men trots tolvstegsmodellens
fokus på total avhållsamhet var Sofie
Nehvonen fortfarande övertygad om
att hon kunde använda droger ”lagom
mycket”. Det skulle ta ytterligare fem år
innan hon gav upp.
– Jag tyckte ju att det var allt runt
omkring som var problemet, jag
kunde inte se att det var på grund
av drogerna som jag befann mig på
behandlingshemmet.
Efter ett halvår kände hon sig färdig
med behandlingshemmet och åkte hem,
men hade fortfarande inga tankar på att
sluta med droger.
– Jag hade inte viljan att lyssna på det,
säger hon.
Istället tilltog missbruket. Hon behövde
ännu mer för att täcka över hålet inuti,
och kom i kontakt med en ny bekantskapskrets som befann sig ännu längre
utanför samhället.
– Jag hamnade i ett ekorrhjul där
vardagen gick ut på att få tag i droger,
hitta verktyg, få i mig det, och sen få tag
på mer.
Det skulle ta flera år och omgångar på
behandlingshem innan Sofie Nehvonen
var beredd att göra jobbet som krävdes
för att bli nykter.
– Det var ett rent helvete. Jag visste när
jag skulle banka i mig den där skiten hur ▶
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fruktansvärt dåligt jag skulle må,
och ändå kunde jag inte låta bli.
När pojkvännen Mattias, som hon
träffat när hon köpte droger av honom,
frågade om de skulle bli drogfria tillsammans så kändes tanken fortfarande
främmande.
– Jag tänkte ”Inte nu, aldrig i livet”.
Hon försökte avgifta sig hemma hos sin
mamma, gick en hästskötarutbildning
i Östersund och flyttade till Mariestad
med Mattias för att komma bort från
drogerna. Men inget hjälpte.
Så, under en permission från ett
behandlingshem, tog hon det återfall
14 ACCENT NR 3 2020

som slutade på golvet i en trappuppgång.
Äntligen kände hon att hon kunde ge
upp fullkomligt.
– Det blev ett bevis på att jag verkligen
inte kunde hantera det här, det gick inte.
Det behövdes uppenbarligen för att jag
skulle fatta det.
När hon kom tillbaka till behandlingshemmet hade hon en förnyad
beslutsamhet. Sedan den dagen är Sofie
Nehvonen nykter.
Det var genom pojkvännen Sofie
Nehvonen fick upp ögonen för Gatans
lag. Han var på ett behandlingshem som
regelbundet körde ut sina patienter till
lagets träningar.

– Jag kunde inte se mig själv spela
fotboll så jag följde bara med för att kolla.
Men jag tyckte att det såg så häftigt ut
med den där kärleken och gemenskapen
på planen. Det var så mycket mer än
bara fotboll.
2016 började hon som spelare och året
därpå fick hon följa med till Homeless
World Cup i Oslo.
– Det var skithäftigt, något av det
mäktigaste jag gjort. På planen är det
ju kamp, men utanför är det bara kärlek
och glädje.
Lag från 50 nationer samlades det
året, alla med spelare från hela världen

◀ Som verksamhets-

ansvarig för Gatans
lag i Göteborg ser
Sofie Nehvonen till
att klubbens vardagliga arbete rullar på,
till exempel att det
finns finansiering
och material.

”På planen är det ju kamp,
men utanför är det bara
kärlek och glädje.”
Gatans lag har sitt kontor i Qviding
FiF:s lokaler bredvid fotbollsplanerna
vid Härlanda park i Göteborg. Här
kan deltagarna även umgås före och
efter träningarna.
– Det är en kärleksfull gemenskap utan
droger, och vi hittar även på andra saker
tillsammans utanför planen. Många som
kommer hit har brutit med sitt gamla liv
och då blir man lätt väldigt ensam. Det
kan vara svårt att hitta nya, drogfria vänner och en gemenskap där man passar in.

som hade en bakgrund i hemlöshet
eller missbruk.
– I lagen från väst har många sin bakgrund i missbruk, i lagen från Afrika och
Indien är det mer hemlöshet. Att mötas
så gör att man blir väldigt ödmjuk och
inser att man ändå är rätt priviligierad.
Samtidigt som man känner sån tillhörighet till alla man möter.
Efter turnéringen blev hon tillfrågad om
hon ville bli tränare. Snart var hon projektanställd för att organisera damlaget.
– Det var här som jag verkligen började
blomma ut, vågade ta för mig och våga
prata. Jag var jätteblyg innan.

På fotbollsplanen kan deltagarna släppa
på sin självmedvetenhet, vilket öppnar
upp för att skapa nya kontakter.
– Innan träningarna umgås vi, dricker
kaffe, tjötar och utbyter erfarenheter.
Många har precis börjat på en praktik, är
på ett behandlingshem eller har nyligen
fått ett jobb. Så man kan tipsa varandra.
Spelarna ska vara nyktra under
träningarna. Men om man har en dags
nykterhet eller flera år spelar ingen roll.
– Vi har några spelare som varit med i
många år och sen har vi några som just
nu kämpar och går in och ut i ett missbruk. Vissa sitter på behandlingshem och
är i början av sitt tillfrisknande. Det är
väldigt blandat och det ger en styrka
i gruppen där vi kan hjälpa varandra.
Att spelarna befinner sig i en
utsatt situation kan innebära en del
oförutsägbarhet.
– Man vet aldrig riktigt hur många
som dyker upp på träning, men det är ju
också charmen med den här målgruppen.
Man får anpassa utifrån att man inte
riktigt vet.
Sedan november är Sofie Nehvonen
verksamhetsanvarig för Gatans lag i
Göteborg. Hon organiserar träningar,
ser till att det finns material och jagar

pengar till verksamheten. Number 10-
stipendiet har spelat stor roll för att
kunna planera framtiden.
– Det betyder verkligen jättemycket. Vi
hade tidigare fått pengar från Postkodlotteriet som just tagit slut. Så nu har vi kunnat satsa på att starta i Malmö och lägga
mer tid på damlagen. Det har gett oss
tryggheten att fokusera på verksamheten.
Sofie Nehvonen tror att verksamheten
hade kunnat kretsa kring något annat,
men att fotbollen har en låg tröskel – och
stark dragningskraft.
– Jag tror att det finns en styrka i att
det är en lagidrott. Vi hade nog kunnat
spela bandy lika gärna, men det är så
enkelt med fotboll. Man behöver egentligen bara två mål och en boll. 

GATANS LAG
T Gatans lag är en fotbollsklubb som

vänder sig till den som befunnit sig
i, eller fortfarande lever i hemlöshet,
missbruk, kriminalitet eller någon
annan form av utanförskap.

T I Göteborg har Gatans lag funnits

sedan 2008. I Stockholm startade
verksamheten 2017, och Malmö
ligger i startgroparna för att dra
igång under 2020.

T Verksamheten finansieras med

bidrag, sponsring och gåvor.

T 2019 tilldelades Gatans lag stipendi-

et Number 10 som delas ut av Volvo
och Svenska fotbollsförbundet, till
”projekt eller initiativ som utvecklar
svensk fotboll”.

T Gatans lag arrangerar årligen Gatans

cup i Göteborg för att dra in pengar
till verksamheten och knyta kontakter med företag och andra lag. I januari 2020 deltog 25 lag i cupen.
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Forskning

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

Foto: THL, Clarisse Meyer

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

Bildtext som sare och
terapeut. Har skrivit de
självbiografiska det var
Har skrivit de självbiografiska och.

Ökad föräldrakoll
minskar fylla
Den första studien som jämför ungas
drickande i Sverige, Norge och Finland
visar att föräldrakontroll är avgörande
för att minska berusningsdrickande.
TEXT Emelie Svensson
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Föräldrafaktorn Ungas berusnings-

drickande har minskat rejält i Finland,
Norge och Sverige sedan slutet av 1990talet. Men varför – och hur väl följer
ländernas utveckling varandra?
Det ville forskare ta reda på, och nyligen publicerades resultaten från en studie som jämför trender i de tre länderna.
I studien ingår data från 37 000 skolelever i åldern 15–16 år som deltagit i den
internationella ESPAD-undersökningen,
The European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs. Slutsatsen
är att de tre nordiska länderna har
mycket gemensamt.
– Det var rätt överraskande att länderna är så lika, både gällande minskningen av ungas berusningsdrickande
och faktorerna som ligger bakom, säger
forskaren Kirsimarja Raitasalo, Finska
institutet för hälsa och välfärd.
Parallellt med en tydlig nedgång

”Förändringar i föräldraskapet
har lett till närmare relationer
mellan barn och föräldrar.”
Kirsimarja Raitasalo, forskare

Men det finns fler förklaringar. De
senaste två decennierna har konkurrensen om utbildning, jobb, och fritidsaktiviteter intensifierats. Många unga känner
stor press, vilket lett till att fler upplever
att de måste undvika riskbeteenden som
alkohol och skolk. Förändringar i sociala
normer, riskmedvetenhet och risktagande bland ungdomar förknippas med
minskat drickande.
– Så de mest troliga förklaringarna
är att alkoholens sociala position har
förändrats. Vi ser en social reaktion på
de negativa effekterna av alkohol, säger
Kirsimarja Raitasalo.
Ny teknik har också förändrat sättet
människor interagerar på, särskilt bland
unga som vuxit upp med digitaliseringen.
Det är också något som kan ha påverkat
relationen mellan barn och föräldrar,
och i förlängningen också minskat
ungas drickande.
– Betydande förändringar i föräldra
skap har lett till närmare relationer
mellan barn och föräldrar. Tack vare
revolutionen inom digitala kommunikationsmedel kan man vara i kontakt på ett
annat sätt, säger Kirsimarja Raitasalo.

Fakta
ESPAD

Alkohol Kanadensiska studier visar att stora,
ljusgula alkoholetiketter med hälsobudskap
observeras av konsumenter. Enligt Erin Hobin,
University of Toronto, visar resultaten att varningstexten kan öka medvetenheten om nationella
riktlinjer, förbättra kunskapen om alkoholrelaterade hälsorisker som cancer, och minska alkohol
försäljningen. Studierna har publicerats i Journal
of Studies on Alcohol and Drugs.
Emelie Svensson

▶  Undersöknigen

European School
Survey Project on
Alcohol and Other
Drugs genomförs
bland 15–16-åringar
vart fjärde år sedan
1995 i de flesta av
Europas länder.

Foto: Jezael Melgoza

av drickandet minskade skolk, daglig
rökning och den upplevda tillgången
på alkohol under perioden. Samtidigt
ökade föräldrakontrollen och ungas
uppfattning om risker associerade med
alkoholdrickande – faktorer som minskar
risken för kraftig alkoholkonsumtion,
enligt Kirsimarja Raitasalo. Även ungas
deltagande i sporter ökade.
– Den starkaste kopplingen till intensiv
konsumtion av alkohol var daglig rökning, följd av upplevd tillgång på alkohol,
och föräldrakontroll. Det gällde i alla tre
länderna, säger hon.

Varningstexter
kan fungera

▶ Den nya studien

som jämför Finland,
Norge och Sverige
visar att berusningsdrickandet minskat
i alla tre länderna.
Mest i Norge där det
sjönk från 49 procent
1999, till 21 procent
2015. I Finland var
motsvarande siffror
från 49 procent
till 25 procent,
och i Sverige från
43 till 25 procent.

Unga japaner
dricker mindre
Alkohol Även i Japan sjunker drickandet bland

yngre. Den grupp som dricker mest är män i åldern
50–59, där 46,1 procent dricker alkohol regelbundet.
Längre ner i åldrarna minskar andelen, och i åldern
20–29 är det bara 10,9 procent som dricker regelbundet. Enligt Japan Times kan en förklaring vara
ungas osäkra anställningar.
Jens Wingren

”Den genomsnittliga
uppskattningen av vad som
är en effektiv THC-dos skulle
vara dödlig för människor.”
Daniel Kruger, en av forskarna bakom en
amerikansk studie som visar att cannabis
användare, även högkonsumenter, har
dålig koll på cannabinoider.

Emelie Svensson

] Läs mer om ungas alkoholvanor
accentmagasin.se/tema/ungas-drickande/
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Lagligt men
livsfarligt
Trafik 15 procent av de alko-

holrelaterade dödsolyckorna
på amerikanska vägar orsakas av förare som druckit en
tillåten mängd alkohol. Det
visar en ny studie publicerad
i American Journal of Preventive Medicin. Av de döda
var 55 procent andra personer än föraren. I USA går
gränsen för rattfylleri vid
0,8 promille – att jämföra med
Sveriges 0,2. Forskarna konstaterar att kognitiv nedsättning kan börja vid nivåer på
0,3 promille i blodet.
Emelie Svensson

Cannabis
i mordoffer
USA 42 procent av amerikan-

ska mordoffer hade cannabis
i blodet 2016. Det är en fördubbling jämfört med 2004.
Däremot har andelen mordoffer med alkohol i kroppen
minskat från 40 procent 2004,
till 35 procent 2016. Studien
är gjord vid Columbia University i New York.

Foto: Istockphoto

Emelie Svensson

Framtidens
alkolås på väg
Sensorer Istället för att

blåsa i ett alkolås behöver
framtidens bilförare bara
sätta sig i bilen. Sensorer
känner av om föraren druckit.
Det svenska företaget Sensair, hoppas att sensorerna
ska bli standard i nya
bilar framöver.
Eva Ekeroth
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Vanligt att
föräldrar kränks
Att vara förälder till ett vuxet barn som använder droger
ökar risken att bli utsatt för kränkningar och brott.
Missbruk Många föräldrar till vuxna

missbrukare utsätts för kränkningar och
brott. Något som forskare vid Malmö
universitet visar i en ny studie.
– Vanligast är stölder, som mer än
hälften råkat ut för någon gång, och att
ha upplevt psykiskt våld. Utpressning
förekommer, men det är rätt ovanligt.
Fysiskt våld förekommer också, men är
inte heller så vanligt, säger Björn Johnson, professor i socialt arbete och en av
forskarna bakom studien.
Har föräldern väl drabbats av stöld är
risken stor att det sker igen. Endast 13
procent av dem som blivit bestulna har
blivit det endast en gång. 72 procent av de
som blivit bestulna det senaste året uppger att det hänt vid fler än fem tillfällen.
– För stöld är aktuell droganvändning
den största riskfaktorn. För övriga brott
är det främst psykisk ohälsa hos barnet
som avgör om man blir utsatt, men även
droganvändningen har betydelse.
Andra faktorer är ålder på barnet
och boendesituation.
– Ju yngre barnen är desto större risk.
Risken är också större om barnet bor

hemma, särskilt med en ensamstående
förälder.
Som oftast är mamman då?
– Ja, min upplevelse är att mammornas engagemang är betydligt större
än pappornas. En del pappor gör exit
när barnen har allvarliga drogproblem,
men de pappor som stannar verkar
vara ungefär lika brottsutsatta som
mammorna.
6 procent av föräldrarna har råkat ut
för fysiskt våld under det senaste året,
20 procent har någon gång drabbats.
Någon skillnad mellan olika droger har
forskarna inte sett.
– Vi trodde att alkohol skulle vara
en riskfaktor för fysiskt våld, men det
har vi inte kunnat se. Istället är det
psykisk ohälsa som avgör. I synnerhet
högfungerande autism, asperger, är en
stark riskfaktor.
Barnens drogbruk är det som främst
bekymrar föräldrarna.
–Det dominerar deras liv. Föräldrarna
går med en ständig oro för att barnen
ska dö och på många sätt är det ju en
realistisk oro.
Eva Ekeroth

Forskning

Färre förskrivningar
– men fler döda

Fler samtal till Bris
– redan före corona

Opioider Ohio är en av de amerikanska delstater som drab-

bats värst av opioidkrisen. Ett långsiktigt arbete för att minska
förskrivningen av smärtstillande har givit resultat. Förskrivningen har minskat med 48 procent sedan 2012. Dödsfall av
receptbelagda opioider har också minskat från 724 döda 2011,
till 301 döda under 2018. Viktigast med en mer försiktig förskrivning, enligt forskare, är att det kommer att minska antalet
nya fall av opioidberoende.
Däremot har antalet som dött av andra opioider som heroin
och fentanyl ökat. Orsaken är oklar, men kanske har de som
blivit beroende av smärtstillande inte fått rätt hjälp, eller så
beror det på att heroin och fentanyl är mycket billigare än
receptförskrivna preparat.

Bris får i snitt tre samtal varje
dag om vuxnas missbruk, och
pandemin förvärrar situationen.
Alkohol Samtalen till Barnens rätt i samhället, Bris,

Foto: Privat

Foto: Karlstad Universitet

Emelie Svensson

”Väldigt många svarar
att de vill dricka mindre
alkohol när corona
pandemin är över.”

från barn som söker stöd för vuxnas riskbruk och
missbruk, har ökat med 33 procent mellan 2016 och
2019. I fjol inkom drygt 960 samtal
till barnrättsorganisationen.
Enligt Anneli Öhrling, socionom
på Bris, handlar merparten av samtalen om alkoholens effekter.
– Ett vanligt tema är rädsla och
oro för vad som kan hända i samband med att vuxna dricker. Barn
Anneli Öhrling
försöker hantera ovissheten och
det oförutsägbara den kan innebära, säger hon.
Förra året visade Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN, att 320 000 barn
(15 procent av alla barn i Sverige) far illa av vuxnas
drickande under uppväxten.
– I genomsnitt handlar det om ungefär tre samtal
om dagen till Bris som berör detta. Men vi vet att
många fler barn skulle behöva stöd och hjälp, säger
Anneli Öhrling.

Foto: David Matos

Erik Wästlund, psykolog Karlstads universitet, i en intervju i Vetenskapsradion där han redogör för resultat av enkäten Corona och nya vanor.

En del barn kontaktar Bris i anslutning till en situation som uppstått när den vuxna personen har varit
påverkad, men det är sällan första gången.
– Många beskriver att de kommit till en punkt
där de inte orkar mer, där besvikelsen över upp
repade svek och brutna löften gör att de till slut
väljer att söka stöd.
Den senaste tiden refererar fler barn till coronaviruset. Många vuxna arbetar hemifrån, och barn är
till största delen hänvisade till hemmet.
– Rutiner, vardag och kontakt med viktiga vuxna
är särskilt viktigt för barn till föräldrar som har ett
beroende, säger Anneli Öhrling.

Så åldras hjärnan
av alkohol och tobak
Påskyndar åldrande Att dricka alkohol gör att hjärnan

åldras. Det visar en ny studie från University of Southern California. Forskare har scannat mer än 17 000 hjärnor för att se
hur rökning och alkohol påverkar hjärnans ålder. Hos personer
som rökte dagligen, och/eller konsumerade alkohol dagligen,
var hjärnan mycket äldre än den faktiska åldern. Hos personer
som rökte eller drack mer sällan var skillnaden inte signifikant.

Foto: IMichał Parzuchowski

Emelie Svensson

Emelie Svensson
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”Jag har en stigande respekt för den
roll som Sytembolaget fyller,” säger
Göran Hägglund, ny ordförande.

Alkoholmonopolet
hans nya uppdrag
”Systembolaget är en av de viktigaste pusselbitarna i alkoholpolitiken.”
Orden kommer från Systembolagets nye ordförande Göran Hägglund,
tidigare partiledare för Kristdemokraterna.
TEXT Eva Ekeroth FOTO Sofia Beijer
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”I varje fall är det ingen dålig bakgrund
att ha en insikt i alkoholens avigsida,
med missbruk och människor som
kämpar med missbruk och beroende.”
Systembolaget har ju förändrats och
förnyats ganska rejält de senaste 20–30
åren, men lyckats orientera sig väl i den
nya verkligheten.
Du är ju inte känd som någon monopolkramare, Apoteksmonopolet avskaffades under din tid som minister. Ska vi
vara rädda för att du driver på en avreglering även av detaljhandeln med alkohol?
– För det första ska det sägas att styrelsen har mycket lite att säga till om i det
avseendet. Det är politiska beslut. När
det gällde apoteksmarknaden så hade
vi en bristande tillgänglighet. Avregleringen har lett till fler försäljningsställen
och utökade öppettider. När det gäller
alkoholförsäljningen så är det inget att
sträva efter.

G

öran Hägglund valdes till
Systembolagets nye ord
förande vid årsstämman
den 23 april.
Varför tackade du ja till

uppdraget?
– För att det är ett företag med en spännande verksamhet, som är i ett politiskt
spänningsfält som är föremål för synpunkter och ibland rätt starka känslor.
Vad har du för förhållande till
Systembolaget?
– Jag har en stigande respekt för den
roll som Systembolaget fyller: att vara en
viktig del av alkoholpolitiken och samtidigt erbjuda en god service till kunderna.

Hur ser du på Systembolagets roll?
– Min egen personliga uppfattning är
att Systembolaget är en av de viktigaste
pusselbitarna i alkoholpolitiken. De
har dessutom visat goda resultat med
att lyckas balansera den rollen med en
väldigt god service.
Vad ser du mest fram emot?
– Att få träffa nya kloka människor
och lära mig nya saker. Jag tror att
jag kan få nytta av mina erfarenheter
från politiken.
Vilken nytta tror du att du har av din
erfarenhet som socialminister?
– Kanske främst att hitta sätt att
förhålla sig till komplexa frågeställningar
och beslutsfattande. Och att kunna skilja
på vad som är en fråga för styrelsen, vad
som är en fråga för politiken och vad som
ska ligga på den operativa ledningen.

Även förrförra vd:n Gabriel Romanus
har varit socialminister. Är det en bra
bakgrund för att leda Systembolaget?
– I varje fall är det ingen dålig bakgrund
att ha en insikt i alkoholens avigsida med
missbruk och människor som kämpar
med missbruk och beroende.
Kenneth Bengtsson, som du efterträdde,
kom från Ica. Vad kan du om försäljning?
– Jag kan inte detaljhandel på samma
sätt som Kenneth Bengtsson, men jag har
haft flera samtal med honom. Han är eld
och lågor för idén bakom Systembolaget
och hur de genomför sitt uppdrag. Han är
en av dem som med viss trovärdighet kan
säga att han ändrat uppfattning.
Vad har du ägnat dig åt sedan du
avgick som partiledare?
– Sedan jag lämnade politiken i april
2015 har jag inte haft några politiska uppdrag. Jag har haft en del statliga uppdrag,
till exempel har jag varit ordförande för
pensionsmyndigheten. Jag har även haft
privata uppdrag, som ordförande för
Feelgood, som driver företagshälsovård,
och suttit i styrelsen för vårdbolaget
Aleris och Ellevio, som driver elnät. Jag
är också ordförande för Samtrafiken, en
branschorganisation för kollektivtrafiken i Sverige.
Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF, har gått ut med uppmaningen
att stänga Systembolaget under
coronakrisen. Hur ser du på det?
– Jag förstår tanken bakom, men
jag tror inte det är realistiskt. Det
skulle vara svårt att få gehör för ett
sådant förslag.
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TEMA

50

år
i rörelse firas
Accent har gjort nedslag i historien och
talat med några av dem som var med när
IOGT-NTO-rörelsen föddes, men också
med dem som knappt var födda – om
viktiga vägval och om framtiden.
Häng med på en tidsresa!
TEXT Eva Ekeroth och Ulrica Ambjörn
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”Det är lite pinsamt att den största
frågan blev namnet på organisationen”
Bertil Lindberg var spindeln i nätet
för samgåendet mellan IOGT och
NTO. Att det gick relativt smärtfritt
förvånade honom inte.
– Vid den tidpunkten ville ingen
riskera att misslyckas. Nykterhets
rörelsen hade varit pådrivande för att
avskaffa motboken. Man hade en tanke
om att den legitimerade de mängder
som ransonen omfattade. Men effekten
blev förödande.

1970
IOGT och NTO går samman
och bildar IOGT-NTO. Olof
Burman väljs till ordförande.

De tu blir fyra
▶ Påskhelgen 1970 är ovanligt kylig i

hela landet, men på samkongressen på
Åsö gymnasium i Stockholm våras det
när fyra nya förbund i nykterhetsrörelsen bildas: Godtemplarorden, IOGT,
och Nationaltemplarorden, NTO, går
samman och blir IOGT-NTO. NTO:s ungdomsförbund och Sveriges godtemplarungdom, SGU, bildar Ungdomens
nykterhetsförbund, UNF.
Samkongressen beslutar också att
bilda IOGT-NTO:s juniorförbund – som
senare får namnet Junis. Även IOGT:s
och NTO:s scoutförbund går samman
och blir Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF. IOGT:s medlemstidning
Reformatorn och NTO:s Ariel har redan
fem år tidigare slagits ihop och fått
namnet Accent.
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Nykterhetsrörelsen var stukad av händelsen och behövde stärkas.
Bertil Lindberg hade uppgiften att säga
upp all personal, anställa nya och förbereda kongresserna. Var sin för de båda
förbunden, och sedan en gemensam.
– Det är lite pinsamt att den största
frågan blev namnet på organisationen,
tycker han.
480 förslag kom in till den namntävling
som utlysts. Ändå blev det fantasilösa
förslaget ”Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO”.

1973
Rolf Persson väljs till
ordförande i IOGT-NTO.

– Det retade gallfeber på den övriga nykterhetsrörelsen. De starka reaktionerna
ledde till att ”nykterhetsrörelsen” ströks.
En undersökning visade på stora likheter mellan de båda organisationernas
medlemmar. I vissa avseenden var dock
organisationerna olika. IOGT hade fortfarande kvar ordenssystemet (även om det
börjat fasas ut), och hade mer än dubbelt
så många medlemmar som NTO.
Men även om NTO var mindre hade de
genom Stig Kron (mannen bakom Miljon-

1974
Myndighetsåldern sänks från
20 till 18 år. Gränsen för att serveras
alkohol på restaurang sänks till
18 år. Åldersgränsen för att handla
på Systembolaget behålls dock.

Bertil Lindberg anser att IOGT-NTO sedan
länge behandlar narkotikafrågan allt
för styvmoderligt.
– Jag gjorde ett försök för ungefär fem
år sedan att övertyga IOGT-NTO:s ledning

Bertil Lindberg
att något måste göras. Den restriktiva
politiken, som vi tog för självklar, hade
många börjat ifrågasätta. Men försöket
var förgäves.
Detta ledde till att han lämnade
organisationen.
– Det var en stor sorg. Jag hade varit
med sedan 1941, då jag var sju år.

1977
Försäljning av mellanöl
i dagligvaruhandeln
förbjuds.

Foto: Ulrica Ambjörn

Sammanslagningen tycker han ändå
var bra.
– Den var helt nödvändig. Förutsättningarna för alla klassiska folkrörelser
hade blivit sämre. Individen fick det
allt bättre och hade inte samma behov
av gemenskapen. Istället för att bygga
gemensamma sommarhem byggde man
en egen sommarstuga.
Inför framtiden tror Bertil Lindberg
på att visa upp organisationen som en
demokratisk kraft.
– Det skulle vara en stor fördel idag att
visa hur man arbetar med demokrati.
Han anser att IOGT-NTO har en viktig
roll i politiken.
– Idag är Moderaterna det enda parti
som bedriver alkoholpolitik, men inte
i önskvärd riktning.

▶

Eva Ekeroth

1978
Förbud mot marknadsföring
av starkare alkoholdrycker
än lättöl införs.

Mellanölsstopp
viktig seger
▶ Mellanölsfrågan ligger högt upp på

IOGT-NTO-rörelsens agenda och UNF:s
”mellanölsrazzia” 1975, där minderåriga UNF:are ger sig ut och försöker
köpa mellanöl i butik, visar att många
handlare bryter mot den frivilliga överenskommelsen om åldersgräns på
18 år. Ändå ska det dröja ytterligare två
år innan mellanölet försvinner
från dagligvaruhandeln.
▶ Vid IOGT-NTO:s kongress i Kalmar

i juli invigningstalar statsminister
Olof Palme om det ökande behovet
av de värden som idéburna organisationer står för. Senare under året avslöjar
Accent att svenska alkoholforskare
(tvärtemot vad de själva hävdat)
tagit emot stora ekonomiska bidrag
från bryggarna.

Foto: Tidningsomslag: Fernando Medina. Övriga: Istockphoto.

lotteriet, som står för IOGT-NTO-rörelsens
huvudsakliga intäkter) och hans entreprenörskap, skapat bättre ekonomiska
förutsättningar.
En annan stor skillnad mellan organisationerna låg i synen på narkotikafrågan. IOGT såg narkotika som ett litet
problem vid sidan av alkohol, medan NTO
ansåg att narkotika var ett nytt problem
som kunde bemästras om man ingrep i
tid. NTO anlitade läkaren och narkotikadebattören Nils Bejerot, som kallats den
svenska narkotikapolitikens fader, och
socialarbetaren Gun Zackarias för att
hålla kurser om narkotika.
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”Vi måste bli fler och vi
måste ha mer lokal verksamhet”
Jan Gunnarsson, medlem i IOGT,
var 25 år 1970. Han var ombud på
kongressen och gillade sammanslagningen. Idag är han mer kritisk.
I IOGT blev han medlem när han var 15 år.
– Det kom hem en inbjudan till IOGT:s
ungdomsloge som skulle starta alldeles
intill där vi bodde. Tämligen omgående
blev vi hjälpledare, min kompis Bosse och
jag, säger han.
Han blev tidigt ordförande i logen 3127

Alfhem och ett par år senare distrikts
ungdomsledare, vilket medförde en
plats i distriktsstyrelsen för Göteborg
och Bohuslän.
– Jag utsågs till att ingå i sammanslagningsdelegationen på distriktsnivå.
Under diskussionerna minns jag att det
var några gubbar som bara ville diskutera
namnfrågan, när det fanns så många
andra frågor som var viktigare att lösa.
Arbetet med sammanslagningen på
distriktsnivå ledde till att han även blev

1981

1982

Lördagsstängt på
Systembolaget införs på
försök över sommaren.

Lördagsstängt
på Systembolaget
permanentas.

Ceylonklubben
rivstartar
▶ Det internationella engagemanget

syns tydligt i den nystartade och växande Ceylonklubben, 1980. Klubbens
medlemmar satsar 1 krona per dag på
att stödja IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet. För varje 250-tal
nya medlemmar lottas en resa till Sri
Lanka ut, insamlingsverksamhet och
försäljning av batikmönstrade kläder
pågår runtom i landet, och en film spelas in för att visa på resultaten av insatserna på Sri Lanka.
▶ IOGT-NTO:s lotteri säljer flest fören-

ingslotter i landet. Men statens lansering av Bellmanlotteriet och Lotto gör
att intäkterna minskar, vilket får FS-
ledamoten tillika riksdagsmannen Erik
Norrby att agera i Sveriges riksdag.
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utsedd till ombud på sammanslagningskongressen 1970.
– Men jag minns faktiskt inte så
mycket av den. Möjligen var allt då redan
klart och inte alls kontroversiellt.
Själv stödde han sammanslagningen.
– Alkoholpolitiskt var det en turbulent
tid. Vi hade ju fått mellanöl 1965 och
så småningom fick vi även ett försök
med starköl i livsmedelsbutikerna här i
Bohuslän. Jag ansåg att vi skulle bli större
och en mer betydelsefull kraft. Vi kom ju

1983
Metadonbehandling för
opiatmissbrukare godkänns
som etablerad vårdform.

Jan Gunnarsson tycker att IOGT-NTO
behövs lika mycket nu som då.
– Vad skulle det annars finnas för motkraft i alkoholpolitiken? Och det internationella forskningssamarbetet, som resulterar i årliga rapporter, är också en viktig
uppgift som ingen annan skulle göra.
Han tycker dock inte alltid att IOGTNTO fokuserar på rätt saker.
– På distriktsårsmöten kan man lägga
massor med kraft på att peta i detaljer

1985
Kjell E Johansson väljs till
ordförande i IOGT-NTO.

Jan Gunnarsson

och formuleringar i texten i verksamhetsberättelsen, men när man sedan kommer
till arbetsplanen blir det tyst.
Han är rädd att detsamma gäller på
riksnivå.
– Nu har vi lagt en massa kraft på att
göra 23 distrikt till 8. I NBV, där jag också
är engagerad, har vi gått från 14 till 6. Men

1986
Sveriges första
sprutbytesverksamhet
startas i Lund.

det löser ju inga problem, möjligen blir
det lättare att få ihop folk till styrelserna,
men annat blir svårare. Kvällsmöten blir
svårt på grund av resorna när distrikten blir stora. Det blir möten på dagtid,
ibland kombinerat med övernattning.
Han vet vilka förändringar han vill se.
– Vi måste bli fler och vi måste ha mer
lokal verksamhet. Jag tycker att vi har
för stor överbyggnad. Resurser måste
flyttas till teamen. Team Väst, som jag har
erfarenhet av, fungerar bra, men de har
för stort geografiskt område. De måste
bli fler. Och Accent, som är det främsta
ansiktet utåt, måste få resurser för att ge
ut fler nummer per år.
Eva Ekeroth

Fotnot: MHF står för Motormännens
helnykterhetsförbund. NBV står för
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. ▶

1988
Eget bruk och innehav för eget
bruk av narkotika förbjuds.
Den första svenska julkonserten
med kända artister arrangeras
av IOGT-NTO.

Orkidékampanjen
leder till blombrist

▶ IOGT-NTO lägger i en högre växel

när det gäller medlemsvärvning och
kör nationella värvarkonferenser. Satsningen på lokala studiecirklar ger också
positivt resultat; rekordet sätter Hilmer
Reinholdsson i föreningen Skogsliljan,
Karlskoga. Han har varit med i samma
studiecirkel i 77 år.

Foto: Tidningsomslag: Fernando Medina. Övriga: Istockphoto.

▶ Orkidékampanjen genomförs sam-

manlagt tre gånger under 1980- och
1990-talet. Förutom blomförsäljningen
säljs orkidénålar, och en ”barn hjälper
barn”-gala arrangeras med drottning
Silvia som medverkande. Förtjänsten
används till en skolkampanj om narkotika i Sverige, 4, 5 miljoner kronor går till
projekt i Thailand, och 1,7 miljoner till
WHO:s gatubarnsprojekt.

Foto: Emma Wallros

ändå ifrån samma organisation från början. IOGT-NTO syntes också rätt mycket
i debatten och jag tror vi bidrog till att
alkoholpolitiken ändrades, säger han.
Det fanns också tongångar om att slå
samman alla nykterhetsorganisationer.
– Jag tror jag var för det också, men idag
tycker jag det var bäst att det inte blev så.
Det är bra att MHF och Blå bandet finns.
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”Vi behöver bli alertare
i vårt samhällsengagemang”
Kjell-Ove Oscarsson var 22 år 1970,
men hade redan suttit fem år i Skaraborgs distrikt av NTO. Han tvivlar på
att organisationerna skulle överlevt
om de inte slagits ihop.
Just 1970 studerade Kjell-Ove Oscarsson
på folkhögskola i Karlskoga och var inte
särskilt aktiv.
– Men de kallade mig till ett av slut
mötena i Vara och erbjöd sig att betala min
resa. Det hörde inte till vanligheterna, så
då förstod jag att det verkligen var viktigt.

Exakt vad som var så viktigt minns
han inte.
– Det fanns ett antal frågor som inte
var så lätta att lösa. NTO och IOGT hade
inte samma distriktsindelningar. Medan
vårt distrikt sammanföll med Skaraborgs län innehöll IOGT:s även delar av
Älvsborgs län.
Några stormiga diskussioner om själva
sammanslagningen var det inte.
– Vi såg det som att vi blev del av
något större.
Förbundens ungdomsorganisationer

1990

1993

Foto: Tidningsomslag: Fernando Medina. Astrid Lindgren: Jacob Forsell. Brofästet: IOGT-NTO

Metadonmottagningar
öppnar i Stockholm,
Malmö och Lund.

IOGT-NTO går in som delägare
i Astrid Lindgrens värld.

hade större problem.
– SGU var ett starkt ungdomsförbund
som hörde till IOGT, men var ändå inte en
del av moderorganisationen. En del unga
valde därför att vara med i IOGT istället.
Så det fanns en del motsättningar. I NTO
bedrevs ungdomsverksamheten inom
den egna organisationen.
Kjell-Ove Oscarsson menar att yttre
händelser påskyndade sammansvetsningen av organisationerna.
– Samtidigt som mellanölet infördes
1965 tillsattes en alkoholpolitisk utred-

1995
Sverige går med i EU, vilket får
stora konsekvenser för alkohol
politiken. Sven-Olov Carlsson
väljs till ordförande för IOGT-NTO.

Gemensam kamp
▶ Sverige går med i EU 1995 och

”Vi har alltid
varit jämlika”
▶ 1990 gör UNF och IOGT-NTO

en gemensam satsning på ”tjejfrågorna”, vilket väcker kluvna känslor
hos såväl kvinnor som män: ”I vår
rörelse har män och kvinnor alltid
varit jämlika. Det är det som är
så fint”, kommenterar en man.
▶ Folkhögskolorna är en viktig del

av IOGT-NTO-rörelsen. På Wendelsberg i Mölnlycke är teaterlinjen
skolans flaggskepp. På Tollare
i Nacka kan eleverna själva forma
sin grundutbildning, och den ideologiska högskolan byggs ut med
kursen Samhället och drogerna.
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Systembolaget och IOGT-NTO
gör gemensam sak för att rädda
detaljhandelsmonopolet, vilket
också lyckas. Systembolaget för
lorar dock ensamrätten att sälja till
restauranger. Vin & Sprit, som haft
monopol på tillverkning, import,
export och partihandel läggs ner
och myndigheten Alkoholinspektionen bildas. Sverige får ett 10-årigt
undantag för att kunna höja införselkvoterna från annat EU-land
successivt och börjar med 1 liter
sprit, 5 liter vin och 15 liter öl.
▶ Sommaren 1995 genomför NSF

ett läger med medeltidstema på
den egna kursgården Ransberg i
Värmland. NSF:s och JUN:s (Junis)
lägerverksamhet runtom i landet är
stor och uppskattad.

Kjell-Ove Oscarsson tycker att sammanslagningen blev bra.
– Den blev väldigt lyckad totalt sett och
det är en väldig tur att den blev av. Med
det medlemstapp som varit sedan dess
skulle båda organisationerna annars varit
nästintill utraderade idag.
Idag är han bland annat ordförande för
IOGT-NTO:s sociala företag Möjligheternas
hus i Skarpnäck och ledamot i IOGT-NTO:s

1996
Invigning av Skansens första
ordenshus, föreningen
Brofästets lokal som flyttats
från norra Uppland.

Det är inte bara ungdomsorganisationerna som har svårt att locka folk.
– När vi hade det första årsmötet i
region Öst var det ingen större konkurrens om platserna. Kanske ledarskapet
kräver mer idag, eller så är det färre som
vill lägga tiden som krävs?

Kjell-Ove Oscarsson
behandlingshem Dagöholms styrelse. Men
han är inte så optimistisk inför framtiden.
– Nykterhetsrörelsen behövs. Det finns
ett stort samhällsuppdrag, men det är
svårt att locka folk idag. Med tanke på
hur nyktra de unga är idag är rekryteringsbasen så mycket större än 1970, men
våra ungdomsorganisationer lyckas ändå
inte locka fler.

Foto: Eva Ekeroth

ning, APU, som pågick i tio år. Tidigare
hade organisationerna varit ganska
ljumma alkoholpolitiskt, men nu
mobiliserades krafterna. Det blev en
ideologisk uppryckning.
Och resultatet blev en seger för
nykterhetsrörelsen.
– Minskad totalkonsumtion skrevs
in som målsättning i utredningen och
mellanölet försvann. Det var en stor
framgång som rörelsen levde länge på.

Det finns saker han skulle vilja förändra.
– Vi behöver bli alertare i vårt samhällsengagemang. Demokratifrågorna
skulle behöva lyftas i dessa dagar, och vi
behöver ett starkare socialt arbete. De
vattentäta skotten mellan förbunden
skulle bort. Det vore bra om äldre var
med och backade upp ungdomsorganisationerna. Sedan önskar jag att vi kunde
locka fler kulturpersonligheter.
Eva Ekeroth

Fotnot: SGU står för Sveriges God
templares ungdomsförbund.

2000
Lördagsöppet på Systembolaget införs på försök
i 172 butiker.

Globalt nätverk
mot alkohol startas
▶ Konferensen i Syracusa genomförs

för första gången 2000, ett historiskt
globalt nätverk för ansvarsfull alkoholpolitik bestående av forskare och
aktivister, som bildas med stöd av WHO,
IOGT International, Eurocare, privata
amerikanska stiftelser, med flera.
Införselkvoterna höjs i ett första steg
på vägen att fasa ut Sveriges undantag
i EU. En nationell handlingsplan för att
förebygga alkoholskador tas fram och
Alkoholkommittén inrättas. Så småningom tillsätts även en narkotikasamordnare med tillhörande organisation:
Mobilisering mot narkotika.
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”Alkoholfrågan är mer
aktuell än någonsin”
IOGT-NTO:s ordförande Johnny
Mostacero var bara fyra år vid sammanslagningen, men har genom äldre medlemmar förstått att den var viktig.
– Det var två organisationer som tappat
i kraft. Att sammanslagningen gick förhållandevis smidigt tror jag beror
på att det fanns en hög medvetenhet
om att framtidens utmaningar skulle
hanteras bättre tillsammans och att man
delade synen på demokrati, solidaritet

och nykterhet, säger han.
Han säger att få förstod att NTO hade
med sig en guldhöna i bagaget.
– Där och då var det ingen som förstod
vilken enorm betydelse Miljonlotteriet
skulle ha för framtiden. Vårt lotteri
har sedan 1965 levererat ett överskott
som vi kunnat använda för att utveckla
IOGT-NTO-rörelsen. Det vi får är ”guldpengar”, som bara vi och ingen annan kan
villkora användningen för.
Märker du i ditt uppdrag som ord

2001

2003

Lördagsöppet på Systembolaget permanentas.

Tidningar i rörelse
▶ Barn och ungdomars situation är en

angelägen fråga för IOGT-NTO-rörelsen. Både att opinionsbilda för barns
rättigheter, och att engagera genom
medlemskap, aktiviteter och lägerverksamhet. Förutom IOGT-NTO:s medlemstidning Accent finns Struten (Junis
tidning med unga reportrar från medlemsleden), UNF:s tidning Motdrag, och
NSF:s Scouting Spirit.
▶ Nya medlemmar från kamratstöden

vill att IOGT-NTO:s medlemslöfte ändras så att lättöl och liknande inte tillåts.
Sten Rollander, kamratstödet i Söderhamn, motionerar 2005 till IOGT-NTO:s
kongress i frågan och är besviken över
att motionen avslås: ”Jag tror att det
bara är en tidsfråga innan medlems
löftet ändras”, säger han.
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Efter en dom i marknads
domstolen blir det tillåtet att
göra reklam för alkohol med
högst 15 procent i tidningar.

förande av att IOGT-NTO varit två
organisationer?
– Nej, i alla fall inte på nationellt plan.
Lokalt kanske det finns en tydligare
känsla av att identiteten förknippas med
den ena eller den andra, men inte på ett
sätt som skulle vara negativt. Det handlar
mer om en känsla av ursprung.
Johnny Mostacero tycker att det är
bra att de fyra förbunden blivit mer
självständiga.

2005
Införselkvoterna för alkohol
blir lika höga som i övriga
EU-länder: 10 liter sprit,
90 liter vin och 110 liter öl.

Varför tror du att namnfrågan inte gått
att lösa på 50 år?
– Ja, säg det. Jag tror att känslan av
tillhörighet och stolt historia är en stor
del av svaret. IOGT-NTO är ett namn som,
enligt dåtidens media, skämtsamt sas

2007
IOGT-NTO-rörelsens
första Vit jul-kampanj
genomförs.

Johnny Mostacero

kräva sin nykterist för att kunna uttala.
Men det bestod av två namn som var väl
etablerade, med hög trovärdighet. Identiteten från respektive medlemsskara
bars upp av namnet, och då var det svårt
att acceptera att det skulle tas bort eller
förändras.
Han är optimistisk inför framtiden.

Foto: Nathalie C. Andersson

– Framtiden ligger helt och hållet i våra
egna händer. Genom Expedition 50 har
vi gjort en hel del nödvändiga förändringar som syftar till att använda våra
resurser på ett klokt sätt och att skapa
förutsättningar för ett ökat medlemsengagemang. Det är för tidigt att se några
effekter än, men känslan och stämningen
i våra distriktsstyrelser andas optimism
och framåtanda.
IOGT-NTO har en viktig uppgift att fylla
anser han.
– Alkoholfrågan och konsekvenserna
som alkoholen orsakar är mer aktuella
än någonsin. Våra medlemmar gör ett
väldigt bra opinionsbildande arbete, inte
minst genom att försvara monopolet
mot politiker som på olika sätt vill runda
lagstiftningen.

▶

Eva Ekeroth

2009
Anna Carlstedt väljs till ordförande i IOGT-NTO och blir
den första kvinnan på posten.

Fokus på forskning
och cannabis
▶ I Kalifornien (som godkänt cannabis

för medicinskt bruk 1996) stundar folkomröstning om legalisering för socialt
bruk. Nykterhetsrörelsen befarar att
ett ja blir startskottet för utbredd legalisering i USA.
▶ 2011 polisanmäler IOGT-NTO tio

vinhandlare för att pröva om e-handeln
med leverans till dörren är laglig.
▶ 2013 publicerar IOGT-NTO sin första

forskarrapport (om ungdomar) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. En
grupp internationella forskare presenterar nya rön om alkohol, och med åren
ansluter fler samarbetspartners.

2012
Almedalsdrinken
lanseras som alkoholfri mingeldryck.

Foto: Tidningsomslag: Fernando Medina. Resväska: Istockphoto. Övriga: IOGT-NTO

– Jag som har mitt ursprung inom
idrotten har en ganska krass syn på
det, och tycker det är bra att vi har en
tydlig uppdelning. Då avser jag att få
äga sina frågor, peka ut riktning och
fatta beslut.
Däremot skulle han gärna se mer
samverkan.
– Jag tror på en tätare samverkan
kring den administrativa överbyggnaden
i form av kansli och personal. Här skulle
vi kunna vinna mycket, både i form av
effekter på uträttat arbete och genom att
hushålla med utgifterna.
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50 år i rörelse

”Vi har alla ett ansvar
att ta rörelsen dit den ska”
Lovisa Bengtsson tror på framtiden
för IOGT-NTO, och att gemenskap
fortfarande är viktigt om 50 år.
Hon hoppas att organisationen
jobbar för demokratin i samhället.
Lovisa Bengtsson var inte ens påtänkt
vid sammanslagningen, men trots att hon
är född tjugo år senare har den inte gått
henne helt obemärkt förbi.
– När man kommer till en lokal kan
man ibland se spår på tavlor eller standar. Ibland märker jag av det i diskus-

sioner, där det finns känsliga frågor som
man inte vill ta upp, som namnfrågan,
säger hon.
Själv är hon född in i rörelsen och
blev aktiv i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, ”innan man egentligen fick”.
Hon har varit engagerad på alla nivåer
i organisationen och som nybliven IOGTNTO:are var hon en av initiativtagarna
till Framtiden tillhör oss, en konferens
som hölls 2018 för att ta reda på hur
övergången från UNF till IOGT-NTO
ska underlättas.

2015

2017

Johnny Mostacero
väljs till ny ordförande
i IOGT-NTO.

IOGT-NTO:s behandlingshem
Dagöholm slutar ta emot
patienter med läkemedels
assisterad behandling.

Idag är hon medlem i lokalföreningen
Sjumilakliv i Uppsala.
– Det är en jättemysig kombinationsförening, med både UNF och IOGT-NTO.
Nu har vi också några blivande Junisar
med på aktiviteterna, eftersom några
medlemmar nyligen fått barn. Vi har tagit
fasta på gemenskap och ordnar studiecirklar, kunskapskvällar och tematräffar.
De gör även annat tillsammans.
– Vi vandrar och tränar ihop. Vi
gör också kafé-provningar och testar
vattenrutschbanor.

Spelfrågan
i ny tappning
▶ Ett nytt hot mot IOGT-NTO-

rörelsen och andra folkrörelser
seglar upp då det från politiskt håll
aviseras att det svenska spelmonopolet ska försvinna. Något som
i praktiken redan håller på att ske
i och med att utländska spelbolag
kringgår det svenska regelverket.
▶ 2015 firar Accent 50 års utgivning

med ett nummer om medlemstidningens roll i rörelsen. Under
senare år har papperstidningen fått
sällskap av accentmagsin.se och
Accentpodden.
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2019
Alkoholisglass jämställs
med alkoholdrycker
och får inte längre säljas
i dagligvaruhandeln.
Kim Reenaas blir IOGTNTO:s första kvinnliga
generalsekreterare.

Enligt Lovisa Bengtsson är en förutsättning att alla känner sig välkomna.
– Vi måste bli tillgängliga för fler. Inte
minst Metoo visade att unga kvinnor
måste få plats i rörelsen.
Det gäller inte bara unga kvinnor.
– Nya nyktra grupper har seglat upp. Ska
vi vara relevanta för dem måste de också
få utrymme. Vi får inte exkludera på rutin
för att vi alltid gjort på ett visst sätt.

Lovisa Bengtsson
Det finns mycket som Lovisa Bengtsson tycker att IOGT-NTO gjort bra.
– Är det något vi gjort bra så ska vi
fortsätta med det, som språkkaféer och
liknande. Men vi kan inte bara glida på
att vi funnits länge, vi måste fortsätta att
arbeta aktivt.
Hur önskar du att IOGT-NTO är
om 50 år?

– Jag hoppas att IOGT-NTO är en stark
aktör som jobbar för demokratin på bred
front i samhället och att vi erbjuder en
trygg och givande gemenskap för alla
som vill utvecklas, utmanas och trivas.
Hon vill även se IOGT-NTO på den politiska arenan.
– Jag hoppas att vi har ett starkt inflytande på diskussionerna om alkohol och
andra droger.
Alla måste hjälpas åt, anser Lovisa
Bengtsson.
– Vi har alla ett ansvar att ta rörelsen dit
den ska. Jag funderar mycket själv på vad
jag kan bidra med. Men man måste också
vara snäll mot sig själv och andra och inse
att allt inte kan vila på en person. Det här
är något vi måste göra tillsammans.

Foto: Pressbild

Lovisa Bengtsson ser positivt på IOGTNTO:s framtid.
– Jag vill tro att gemenskap, och att
göra saker tillsammans, är meningsfullt
även om 50 år. Så länge vi ger utrymme
för det så tror jag att vi fyller en funktion.
Verksamheten kommer delvis att se ut
som idag, tror hon.
– Men det gäller att vi håller oss
relevanta! Det går automatiskt om vi är
öppna för nya saker.

Eva Ekeroth

Fotnot: Junis är IOGT-NTO-rörelsens
juniorförbund för barn.

2020
IOGT-NTO genomför en
stor omorganisation då
21 distrikt blir 8.

En alkoholbefriad värld
▶ Alkoholfritt, eller ”alkoholbefri-

at”, som före detta socionomen
Moa Gürbüzer säger, vinner mark.
Idag är hon flerfaldigt prisbelönt
entreprenör inom alkoholbefriade
drycker och mottagare av IOGTNTO:s alkoholnormspris. Utbudet
och försäljningen av alkoholfritt
ökar och statistiken visar att ungdomars minskande drickande är
en trend som håller i sig. Trots det
ligger alkohol och narkotika fortfarande bakom mycket våld, sjukdomar och olyckor.
I skuggan av coronapandemin
fortsätter IOGT-NTO-rörelsen
att arbeta för ett en värld där
alkohol och andra droger inte
hindrar människor att leva ett
fritt och rikt liv.

Foto: Tidningsomslag: Fernando Medina. Dagöholm: IOGT-NTO. Kim Reenas: Linda Håkansson. Övriga Istockphoto.

Tävling!

Hur ser IOGTNTO ut om 50 år?
Gör ditt eget Accent
omslag. Läs mer
på sidan 40.
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I fokus

Blanda din egen sommardrink
Låt dig inspireras av Accents sommardrinkar, skapade av Thomas
Jordansson. Här är drinkarna som lockar ut dig i trädgården
och skogen för att hitta ingredienser.
TEXT Jens Wingren ILLUSTRATION Malva Fűrst

Rabarbern
Fixa snabbt och lätt!
2 cl sockerlag kokad med
rabarber
1,5 cl rabarbervinäger
Blanda, toppa med soda och
dekorera med harsyra.

Thomas Jordansson är prisbelönt bartender på Cuckoos
Nest i Göteborg. Han har under
åren tagit fram ett flertal alkoholfria vinterdrinkar till Accent
som du hittar på accentmagasin.
se/tema/accentdrinkarna.
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När du har tid och lust!
2 cl sockerlag kokad
med rabarber
1,5 cl rabarbervinäger
6 cl rabarbervatten
Toppa med rabarberskum
(I syfon; 9 delar rabarberlag,
1 del grädde, 1 äggvita, 3 cl
citronsyra). Dekorera med
kirskål, harsyra och crudité,
rabarberskal i tunna remsor.

Sockerlag

Citronsyra

socker och koka sedan tills
vätskan är klar. Om du kokar din
sockerlag med en smaksättare
får du en sockerlag med smak.
Den färdiga lagen håller sig flera
veckor i kylskåp.

pulver i 50 cl vatten så får du
en bra syrlighet att balansera
sockerlagen med. Citronsyra
ger en fräsch syrlighet utan
att tillföra någon annan smak.

▶  Blanda lika delar vatten och

▶ Blanda ut 5 cl citronsyre-

Så smaksätter du vinäger
▶ Blanda en del av din smak-

sättare (till exempel granskott
eller rabarber) med två delar
vinäger och låt dra i två veckor.
Skaka om med några dagars
mellanrum. Använd vitvinsvinäger eller vit balsamvinäger, som
är något sötare.

Granen

Syrenen

Fixa snabbt och lätt!
2 cl sockerlag kokad med
granskott
1 cl citronsyra
En kopp kamomillte, ca 6 cl

Fixa snabbt och lätt!
2 cl sockerlag kokad med
syren (lägg i syrenen när laget
är kallt och låt ligga i ett dygn)
2 cl citron
6 cl vatten

Lägg is i glaset, skaka ihop
ingredienserna häll upp
över isen. Dekorera med
picklade granskott.

Skaka ihop ingredienserna och dekorera med
syrenblommor.

När du har tid och lust!
1,5 cl akaciahonung
1 cl granskottsvinäger
6 cl björksav
Kikärtsspad
Granskottsolja

När du har tid och lust!
2 cl fläder och älgörtslag med
citron och kanel (koka på
samma sätt som syrenen)
3 cl rosenkvitten
Toppa med soda och riv
muskotnöt över.

Så gör du granskottsolja
▶ Värm upp olja till 60 grader.

Blanda med granskott och en
nypa salt i en mixer och mixa
i 30 sekunder. Grovsila och låt
sedan dra i fem dagar.
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I rörelse

Foto: Ben Wicks

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

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

Nytt uppdrag
EU Regeringen har nomine-

rat IOGT-NTO:s drogpolitiska
chef Irma Kilim till Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén, ett rådgivande
organ som företräder civilsamhället i EU. Irma Kilim
nomineras som representant för nätverket för icke-
smittsamma sjukdomar.
Eva Ekeroth

Företag sålt
Örnsköldsvik IOGT-NTO:s

1 av 100 barn får stöd
– Det är alldeles för få, säger Anna Carlsson Cheikh,
Junis, om resultatet i årets kommunrapport.

sociala företag IVK i Örnsköldsvik har slussat ut
206 långtidsarbetslösa på
arbetsmarknaden. Fram
till i år har IVK ägts av IOGTNTO-rörelsen i Örnsköldsvik. Men nu har hela bolaget
sålts till Åsa Edman, som
själv började som IVK-
deltagare för tio år sedan,
och som blev det sociala
företagets vd 2017.

rar Junis sin kommunrapport som visar
vilket stöd svenska kommuner erbjuder
barn i familjer med missbruk. 95 procent
av kommunerna uppger i årets rapport
att de erbjuder stöd till barn i familjer
med missbruksproblem. Stödsamtal och
stödgrupp anges som de mest utbredda
stödformerna, men även kontaktfamilj
eller kontaktperson är vanligt.
Men bara 1 barn av 100 nås av stödet.
Av 320 000 barn som påverkas negativt
av en förälders drickande, fick endast
3 200 barn hjälp under 2019, det vill säga
1 procent.
– Det är alldeles för få. I många fall handlar det om att kommunerna har svårt att
nå ut till de här barnen, säger Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare i Junis.
Enligt rapporten är det vanligaste
sättet för kommunerna att få kontakt
med barnen genom socialtjänstens verk36 ACCENT NR 3 2020

samhet. Näst vanligast är att få kontakt
genom skolan.
För att förändra situationen, och se
till att fler barn får den hjälp de behöver,
säger kommunerna att det viktigaste är
att öka samverkan mellan olika kommunala instanser.
– Idag kan en handläggare på socialtjänsten exempelvis utreda en vuxen,
samtidigt som barnet utreds på barn/
familjeenheten – och man känner inte till
vad andra myndigheterna gör. Om alla
som möter en vuxen missbrukare frågar
”har du barn?”, har vi kommit jättelångt
på vägen, säger Anna Carlsson Cheikh.
Flera kommuner har i år uppgett att
mer ekonomiska resurser krävs för att
kunna utveckla stödet till barn och unga.
Ökad information är också viktigt, exempelvis till skolpersonal.
Svarsfrekvensen för 2019 är drygt
81 procent (236 av 290 kommuner).
Emelie Svensson

Foto: Istockphoto

Emelie Svensson

Junis För sjuttonde året i rad presente-

Vårdresurs
NBV Nyanlända läkare står

redo att hjälpa till i coronatider. NBV:s studiecirklar
hjälper dem anpassa sin
utlandsutbildning till svensk
sjukvård. Projektet har spritts
till fler städer i Sverige. I Uppsala drivs tre studiecirklar
med ungefär 20 deltagare
i varje. Cirklarna finns även
i Göteborg, Örebro, Stockholm och Jönköping.
Emelie Svensson

”Allt går om man bara
tänker lite annorlunda”

Medlemmen
Anette Kylhström
Du är engagerad i I gemenskap, ett samarbete mellan flera ideella föreningar
och kyrkan, som bland annat serverar
mat till hemlösa i Stockholm. Hur går
det i coronatider?
– Vi håller öppet. Alla som behöver
måste ju få äta. Det gäller bara att tänka
om. Vi serverar maten i lunchlådor
utomhus istället för vid borden. Frukosten, som vi brukar ha måndag till fredag,
ersätts nu med frukostpaket som man
får ta med sig.
Vad har varit svårast att lösa?
– Att vi inte kan släppa in gästerna för
att gå på toaletten och tvätta händerna.
Offentliga toaletter kostar pengar och
brukar vara stängda nattetid. Det kostar
även om du bara ska tvätta händerna.
Våra besökare har ofta inga pengar. Vi
pratade med socialborgarrådet, Jan
Jönsson, och efter det fattade staden
beslutet att hålla toaletterna öppna nattetid. De kostar fortfarande pengar, men
är i alla fall öppna.
Har ni genomfört fler förändringar?
– Vi är alltid noga med hygienen, men
nu får vi vara ännu noggrannare. Och så
ser vi till att besökarna inte står för nära
varandra i kön. Många av våra volontärer är över 70 och hör till riskgruppen, så
vi använder oss av yngre volontärer. Allt
går om man bara tänker lite annorlunda.
Text: Eva Ekeroth Foto: Casper Hedberg

Ålder: 63 år. Gör: Diakon på Hela människan
i Stockholms län. Är verksamhetsansvarig
för Gatans kör. Familj: Änka sedan 10 år, vuxna barn och barnbarn. Bor: Axelsberg i södra
Stockholm. Medlem: IOGT-NTO Sollentuna.
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Foto: Priscilla da Silva

Telefonkramar till
isolerade medlemmar
Alla kan inte delta i aktiviteter på nätet. Anders Almgren är en av flera som ringer medlemmar i karantän.

➊

Du avslutar snart
din praktiktid som
politisk assistent i EU-frågor
vid IOGT-NTO-rörelsens
Brysselkontor. Varför
sökte du?
– Jag ville ha en utmaning
och lite äventyr. Jag läste på
om rörelsen och kände direkt
att det var en sak jag ville
vara del av. Dessutom kändes
det spännande att bo i ett
annat land.
Hur har det varit?
– Jag fick möta mig
själv på ett sätt som jag inte
gjort innan. Det har varit
jättespännande och året
överträffade mina förväntningar. Jag tror att jag har
utvecklats mycket både som
person och som kollega. jag
har fått mycket kunskap
från min handledare Kalle
Dramstad, och andra
människor jag träffat, och
fått lära mig om hur alko
hollobbyn fungerar.
Vad ska du göra
i framtiden?
– Jag har sökt en master
utbildning i hållbart ledarskap på Malmö universitet.
Jag har en stark känsla av att
jag kommer att jobba inom
civilsamhället med hållbarhet
på ett eller annat sätt. Jag kan
även tänka mig att jag hamnar i Bryssel eller sysslar med
påverkansarbete inom EU
i framtiden. De frågorna
ligger nära hjärtat.

➋

➌

Emelie Svensson
38 ACCENT NR 3 2020

Medlemskontakt Många äldre med-

lemmar saknar internet hemma. Det
har fått flera distrikt att starta uppringnings-verksamhet. En av dem som ringer
runt till medlemmar är Anders Almgren,
IOGT-NTO Mitt i Östersund.
– Vi måste visa våra äldre medlemmar
att vi är måna om dem. De blir så glada
när man ringer! Att de förstår att någon
bryr sig. Jag ger dem en kram telefon
ledes, säger han.
Till vardags jobbar Anders Almgren som anställd i IOGT-NTO mest
med att värva nya medlemmar. Under
pandemin ägnar han sig åt att vårda de
medlemmar distriktet redan har. Han
brukar fråga dem om vad de uppskattar
inom IOGT-NTO, om de är nöjda med sitt
medlemskap, eller om det är något särskilt de behöver hjälp med för tillfället.
Han säger att många blir överraskade.
– Det har verkligen fått positiv effekt,
och 99,9 procent blir jätteglada när man
ringer. Jag försöker uppmuntra dem
att komma ut i trädgården, eller på promenad. Några i närområdet har jag hjälpt
att handla.

Anders Almgren brukar hinna med
30–40 samtal om dagen, målet är att ringa
700 medlemmar. Hittills har han pratat
med 150. Han tycker att det är roligt att
ringa runt.
– Det håller mig sysselsatt och jag
blir själv väldigt glad! Har du en bra
känsla, sprids det ofta vidare när man
pratar med andra.
IOGT-NTO-föreningen i Drömme, väster
om Örnsköldsvik, bestämde sig för att
ringa samtliga 194 medlemmar.
– Det är länge sedan vi gjort något där
vi får så mycket tacksamhet. Vi når inte
riktigt alla, vissa svarar inte på okända
nummer och några medlemmar bor på
boenden. Men med merparten får vi ett
samtal med som varierar på några minuter till 15–20 minuter, säger föreningens
ordförande Olle Häggström.
Också IOGT-NTO Väst ringer runt
och frågar alla föreningar och olika medlemmar hur de mår och vad de gör – och
uppmanar dem även att ringa runt
till varandra.
Emelie Svensson och Ulrica Ambjörn

Foto: Istockphoto

Hallå där, Donna-
Maria Maalouf

Foto: Julia Sjöberg

I rörelse
Ny kansli
organisation
IOGT-NTO En ny avdelning

har bildats: Utvecklings
avdelningen (medlems- och
föreningsservice, utbildningsmaterial, kommunikation, nationella teamet samt
centrala kampanjer). Engagemangsavdelningen rymmer
teamen i landet som får sina
uppdrag av distrikten. Ekonomi och IT, juridik, fastigheter
med flera har slagits samman.

Personnytt

Accentpodden avsnitt 34: Fotbollen

”En kärleksfull gemenskap
utan droger.”
Sofie Nehvonen, verksamhetsansvarig för Gatans lag i Göteborg fick göra en lång
resa genom missbruket för att till slut landa där hon är idag. I det senaste avsnittet
av Accentpodden berättar hon sin historia.

är ny chef för IOGT-NTO:s
utvecklingsavdelning,
Dennis Greve är chef för
den nya engagemangs
avdelningen och Katariina
Groth är ny chef för ekonomiavdelningen.
Theres Sysimetsä är ny
generalsekreterare för NSF.
Farida al-Abani är utsedd
till generalsekreterare för
Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran.

] Lyssna på alla avsnitt av Accentpodden på accentmagasin.se/podcast.

Alltjänst på grön kvist mitt i krisen

Utmärkelser

Socialt företagande
Många företag har det
tufft under coronakrisen
– men för IOGT-NTO:s
sociala företag Alltjänst i
sörmländska Katrineholm
är det tvärtom.
– Vi har många trogna
kunder, främst pensionärer och olika företag. Trots
corona fortsätter buskar
och gräs att växa, och
dessutom behöver vi aldrig möta kunderna, utan
får uppdragen digitalt,

NBV Förbundsrektor Göran

säger Christer Håkansson,
trädgårdsmästare och
verksamhetsansvarig.
– När fler blivit permitterade eller stannar hemma för att isolera sig, ser
de trädgården oftare och
vill helt enkelt göra något
åt den.
Alltjänst i Sörmland
är ett av tio sociala
företag som drivs av
IOGT-NTO. De har som
ändamål att integrera
personer som står långt

ifrån arbetsmarknaden
på grund av missbruk
eller annan ohälsa.
Christer Håkansson
säger att stora välkända
företag anlitar dem just
för att Alltjänst är ett
socialt företag:
– Vi gör bra jobb och får
goda recensioner, så samma kunder ringer om och
om igen. Våren är dessutom vår mest aktiva årstid,
säger han.
Emelie Svensson

Hägerdal har tilldelats Världscoutrörelsens högsta utmärkelse Bronsvargen.

Bidrag att söka
Våra gårdar uppmanar

föreningar med lokaler att
söka verksamhetsutvecklingsbidrag hos Boverket.
Sista ansökningsdag är den
31 augusti. Vivi Lovelock kan
berätta mer: 0734 606 388.
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På nya jobb Sofia Modigh

Ekonomiskt
stöd till Dagöholm
IOGT-NTO har beslutat om ekono-

miskt stöd till behandlingshemmet.
IOGT-NTO Förbundsstyrelsens beslut innebär att

Dagöholm får 2 miljoner kronor från förbundet, samt
en utökad checkkredit på 7 miljoner kronor. I gengäld
ska de köpa bokförings- och controllertjänster av förbundet motsvarande en heltidstjänst, en fastighetsvärdering ska genomföras, och vårdkedjans affärsmässiga utveckling ska utredas.
Bakom beslutet ligger en utredning som konstaterar
att Dagöholm 2019 förbrukat det egna kapitalet, vilket
krävt snabba åtgärder.
– Beslutet att satsa på vårdkedjan har krävt insatser,
och förändringar tar tid att genomföra. Sedan händer det saker på ett behandlingshem som förändrar
beläggningen och därmed ekonomin, exempelvis att
flera skrivs ut samtidigt, säger Kerstin Eriksson, ordförande i Dagöholms styrelse.
– Vi har jobbat aktivt med att förnya, förlänga och få
nya avtal. Vi har ett unikt koncept med vårdkedjan, ett
helhetstänk med både avgiftning, och eftervård med
nätverk. Vi ska ta oss igenom det här.

Tävling: I kristallkulan
Accent nr 1/2070 Hur ser Accents omslag ut om 50 år? Vad

händer i IOGT-NTO-rörelsen år 2070 – vilka rubriker finns att
läsa på omslaget? Gör ditt eget Accentomslag på valfritt sätt –
(rita, photoshoppa, brodera) och mejla det till accent@iogtse,
senast den 28 augusti. – Skriv Kristallkulan i ämnesraden. Eller
skicka ditt tävlingsbidrag till Accent, Box 128 25, 112 97 Stockholm – märk kuvertet med Kristallkulan. Det vinnande bidraget publiceras i Accent och vinnaren får ett presentkort.

Accent når Thomas Barrögård Fahlqvist, vd för Dagöholm, precis vid pressläggning i slutet av maj.
– Vi har hittills under coronaepidemin klarat oss
bättre än förväntat, såväl ur smittsynpunkt som ekonomiskt, vilket förstås gör att det ser ljusare ut nu än
för ett par månader sedan, säger han och fortsätter:
– Vi har nytta av att vi byggt upp en egen avgiftningsavdelning, samt vår förmåga att ställa om och erbjuda
nya kompletterande tjänster. Under vårvintern har vi
varit socialtjänsten behjälplig i samband med att regionernas egna avgiftningsplatser har begränsats av
pandemin. Via vår avgiftningsavdelning har vi också
fått en högre andel behandlingsuppdrag än förväntat
under de senaste två månaderna.

780

Personer har hittills skrivit under IOGT-NTO:s namn

insamling till förmån för ett nationellt kompetenscenter
som ska förebygga fosterskador som orsakats av alkohol.

Foto: Privat, Nathalie C. Andersson

Ulrica Ambjörn

Kerstin Eriksson, styrelseordförande Dagöholm.
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”Pandemin öppnar nya dörrar”
Internationellt Mycket av det påverkansarbete som

Movendi (tidigare IOGT International) vanligen ägnar sig åt
är pausat på grund av pandemin. Men ordförande Kristina
Sperkova menar att nya dörrar öppnas. Till exempel att fler tar
varningarna om alkoholskador, så som nedsatt immunförsvar,
på allvar. Och att det kan leda till att alkoholskador flyttas
högre upp på agendan.
– Covid 19 öppnar upp för att prata mer om alkoholens
hälsopåverkan och belyser allvaret. Vi kan samla och sprida
information, kontakta media och skriva uttalanden.
Emelie Svensson

I rörelse

Foto: Nathalie C. Andersson

”Inga universallösningar”
eningsverksamhet, som nu i princip
är helt pausad, är väldigt betydelsefull
för många. Av den anledningen stimulerar vi nu föreningarna genom att de
kan söka bidrag ur den pott vi tillsatt för
digital omställning med förhoppningen
att skapa nya mötesformer.

Kommer någon övergripande krisplan
att lanseras?
– Jag tror att det är viktigt att snarare
se det som ett kontinuitetsarbete. Vi vet
inte hur lång tid detta kommer att pågå,
eller hur omfattande konsekvenserna
kommer att bli. Coronakrisen snabbar
upp vissa processer, till exempel digitaliseringen, samtidigt som vissa processer
avstannar helt.
– Det finns inga universallösningar –
det handlar snarare om att förstå nuläget
och göra nödvändiga anpassningar. Det
kommer också krävas av oss alla att vi
fattar modiga beslut.

Coronapandemin slår hårt mot IOGT-NTO:s
verksamhet. ”Det finns inga universallösningar”,
säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

F

öreningar som inte längre kan
hyra ut sina samlingslokaler,
folkhögskolor som inte kan
arrangera konferens-, vandrarhems-, och restaurangverksamhet, och
så vidare. Sammanlagt handlar det om
intäktsbortfall i mångmiljonklassen.
– Coronakrisen påverkar i princip hela
verksamheten. I grunden handlar det om
att ställa om verksamhet så långt det går,
alltså att hitta nya vägar och arbetssätt
som är anpassade efter gällande rekommendationer, säger Johnny Mostacero,
förbundsordförande i IOGT-NTO.
– Varje verksamhet behöver känna till
vilka statliga stödinsatser och lättnader som gäller och se till att nyttja dem.
Vi arbetar oerhört intensivt med att

synliggöra IOGT-NTO:s och civilsamhällets
behov för att se till att särskilda stödinsatser görs även för oss.
Målet är att IOGT-NTO precis som idrott
och kultur ska få ta del av stödpaketet
riktat till ideella organisationer.
– Vi har gjort en uppskattning av
vad den totala kostnaden beräknas
bli de kommande fem månaderna.
Inom IOGT-NTO så handlar det om
intäktsbortfall i storleksordningen
10–50 miljoner kronor.
Johnny Mostacero betonar att
många enskilda på olika sätt drabbas
av pandemin.
– Vi får inte glömma bort att ta hand
om varandra lite extra. Vi vet att vår för-

Johnny Mostacero säger att förbundets
roll framförallt är att anpassa det stöd
som ges, men också att samordna och
driva påverkansarbetet för att få till särskilt stöd till hela civilsamhället.
– Vi har gjort en rad åtgärder för att
nå ut med information, ställt om till
digital verksamhet, förändrat arbetssätt
för påverkan, möten och utbildningar,
tagit fram digitala verktyg, omställningsbidrag, samarbetar med andra
i civilsamhället för att nå politiker
och beslutsfattare.
Vad vill du säga till de verksamheter
som befinner sig i ett mycket kärvt läget?
– Coronakrisen är en världsomspännande kris som kommer att påverka oss
under lång tid framöver. Men mitt i allt
det sorgliga så måste vi också våga lyfta
blicken och se det positiva som döljer sig
bakom allt elände. Hela världen pausas
och ger oss genom det tid för reflektion.
Här gäller det att vi använder denna tid
för att reflektera över vår verksamhet,
utvärdera vad vi gjort, och göra de vägval
som kan bidra till att vi kan gå stärkta ur
det här.
Ulrica Ambjörn
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När de flesta fysiska träffar ställs in visar det sig att
drivkraften att behålla gemenskapen är stor. Kreativiteten
flödar när verksamheten flyttar ut på internet.
TEXT Eva Ekeroth och Emelie Svensson ILLUSTRATION Elisabet Ericson

Ny nykter
mötesplats
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E

n efter en dyker deltagarna upp
i det digitala Lifesize-rummet.
De är inbjudna av IOGT-NTO:s
region Öst för att spela bingo,
denna Valborgsmässoafton när
inget är som vanligt. De flesta spelarna
sitter ensamma framför sin datorskärm.
Några har förstärkning av sina barn,
andra har tvärtom fått ansvar även för
barnens bingobrickor och oroar sig för
att inte hinna med. Alla har fått brickor
utskickade i förväg, de flesta per mejl, de
som saknar skrivare per post.
– Är ni laddade? frågar Korin Omar,
verksamhetsutvecklare i IOGT-NTO:s team
Öst och kvällens bingovärd.
– Ja! svarar alla som har mikrofonerna på.
Korin Omar går igenom reglerna. För de
flesta är det första gången de spelar bingo
digitalt. För någon är det första bingo
spelet någonsin.
När hon börjar ropa ut numren lägrar

sig tystnaden, koncentrationen tar överhand och alla fokuserar på sina brickor.
Plötsligt ropas det bingo från flera håll.
Några deltagare har samtidigt lyckats fylla
en rad. Vinnarna får välja mellan olika priser. Det är lokalföreningarna Sollentuna
och Trygghetszonen (Skarpnäck) som är
medarrangörer och står för priserna.
Mats Jensen, medlem i Sollentuna,
vinner på två rader.
– Det är alltid roligare när man vinner,
säger han.
Den som lyckas få tre rader i samma
avdelning på brickan vinner ett presentkort värt 500 kronor. Under den
första omgången går högsta vinsten till
Tove Wilund, Uppsala. I andra och sista
omgången vinner Marie Hillner, Falun,
högsta vinsten.
Det är andra gången som region Öst
arrangerar digital bingoafton.
– Första gången var på långfredagen.

Det var väldigt uppskattat, så vi beslöt
oss för att göra om det. Då var vi 30 som
spelade, nu var vi 48. Vi kommer att fortsätta köra vid större helger. Nu i corona
tider kan det bli ensamt och långtråkigt
för många när det är långhelg, säger
Korin Omar.
Det digitala formatet gör att spelarna
inte behöver komma från region Öst
utan kan sitta varsomhelst i landet.
– Jag tycker att alla ska få vara med.
Det är kul att få se medlemmar från
andra delar av landet.
Mats Jensen har deltagit vid båda
tillfällena.
– Det är en trevlig aktivitet när man
inte kan träffas. Vi är ett gäng som
brukar ses ett par, tre gånger i veckan.
Vi ses fortfarande, men man får tänka
sig för hur man träffas och vad man
gör. Då passar det här bra. Vi var med
allihop, på varsitt håll, säger han.

▶
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Kvällens bingovärdinna Korin Omar
älskar att spela bingo.
– Vi brukar följa med mina svärföräldrar och spela bilbingo på somrarna.
Jag tänkte att det borde gå att göra digitalt också.
Att så många ville vara med hade hon
inte väntat sig.
– Det kom som en glad överraskning.
Så kul att det kom barn med också! Det
blev en bra åldersblandning, säger hon.
Framgången har givit mersmak.
–Vår förhoppning är att föreningarna
ska ta över så småningom.
IOGT-NTO Östs bingokvällar är ett av
många exempel på hur verksamhet digitaliseras. Ett annat är IOGT Atlet som på
Facebook bjuder upp till hemmadans till
en ny låt varje vecka.
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Astrid Wetterström, sekreterare i
föreningen, kläckte idén.
– Vi har sedan tidigare nästan uteslutande utomhusträning på programmet. Nu har vi växlat upp och har mer

Foto: Kristina Sahlén

Han tror att vännerna kommer att
fortsätta spela digital bingo även efter
corona-karantänen.
– Då kan man förhoppningsvis sitta
tillsammans och äta en bit mat också,
säger han.

”Vi brukar följa
med mina svär
föräldrar och
spela bilbingo på
somrarna.”
Korin Omar

aktiviteter än någonsin. Vi ville hitta nya
engagemangsformer som fler kan delta i.
Då kom jag på den här idén, säger hon.
Hon startade Facebook-gruppen Fredagsdans med IOGT Atlet en torsdag.
– Redan dagen efter hade vi 120 medlemmar. Det hade jag inte räknat med,
säger hon.
Vid första tillfället lades Islands bidrag
till Eurovision 2020 upp, och uppgiften
var att genomföra dansstegen hemma
i sitt eget vardagsrum. Medlemmarna
uppmanades också att lägga upp en film
eller ett foto på sin dans.
– Många bjöd på sig själva. Det var väldigt opretentiöst och många tyckte det
var roligt att se gamla och nya vänner.
Extra kul var att IOGT Island var med,
säger Astrid Wetterström.
En ny låt släpps i gruppen varje fredag.
Koreografin ska inte vara för avancerad.
– Det ska fungera för hela familjen. Det
ska vara en lågtröskelaktivitet.
Även etablerade verksamheter
erbjuder digitala alternativ. Nya

För den som vill passa på att förkovra sig
dyker allt fler digitala studiecirklar och
föreläsningar upp på nätet. Även andra
aktiviteter genomförs nu genom inter-

net. Till exempel har två nya föreningar
bildats vid digitalt möte. Det är första
gången i IOGT-NTO:s historia.
– Det gick förvånansvärt bra. Vi var lite
skeptiska innan, men det har fungerat

Foto: Kristina Sahlén

IOGT-NTO-medlemmar ska hädanefter få
ett mejl med en länk till Diggisen, den
nya digitala medlemsutbildningen. Där
presenteras organisationen och man
får en genomgång av rörelsens grundsatser och förhållandet mellan förbund,
distrikt och föreningar, samt argument
mot droger.
– På så sätt hoppas vi att intresse
väcks. Om vi ökar folks kunskap tror
vi att de kommer vilja stanna kvar
längre som medlemmar, säger Malin
Karlsson, verksamhetsutvecklare
på IOGT-NTO.
I slutet av kursen finns flera exempel
på hur medlemmar kan fortsätta engagera sig, och hur man gör för att gå med
i nätverk och föreningar.
Studiecirkeln Iggisen, med fysiska
träffar, kommer att finnas kvar för den
som vill ha mer fördjupning.

”Vi har också
startat en förening
genom telefon
möte. Det har vi
inte gjort tidigare.”
Ulrika Jansson

bra. I någon av föreningarna var medlemmarna varken särskilt säkra på språket
eller tekniken, men det gick över förväntan. Vi har också startat en förening
genom telefonmöte. Det har vi inte heller
gjort tidigare, säger Ulrika Jansson, teamchef för IOGT-NTO:s team Öst.
Andra exempel är medlemmarna Kamilla
Andersson och Ida Krusevi som har
bjudit in till quiz vid flera tillfällen på
Facebook, och lokalföreningen 14 junis
digitala påskfest där medlemmarna åt
påskmat tillsammans, fast var och en
satt hemma framför datorn. IOGT-NTO
Väst sänder varje måndag klockan 18 på
Facebook nyhetsprogrammet Nykter
heterna, där programledaren Robert
Kaskas blandar allvar och ironi. Och i
NBV:s regi hålls en bokcirkel, som GunBritt Karlsson i Stigtomta lett i 35 år, nu
via mejl. #nyktratillsammans bildades av
några medlemmar som ville lyfta olika
initiativ och samtidigt skapa möjligheten
att sprida tips till fler – och även bjuda in
▶
människor som inte är medlemmar.
NR 3 2020 ACCENT 45

Foto: Nathalie C. Andersson

fungera om vi testar igen. Det är svårt
att i förväg veta vilka aktiviteter som går
hem. Man måste våga testa, säger hon.
På Facebook delar många medlemmar
med sig av sina mat- och bakbestyr,
utmanar varandra i bakning och lägger
ut recept. Somaliska kulturföreningen
i Skövde har delat med sig av kvällens
middag som är injera och linsgryta, och
har publicerat såväl recept som bild
under #nyktratillsammans.

IOGT-NTO:s vice ordförande Lucas
Nilsson saknar möten där man får prata,
stöta, blöta och tänka högt och lågt om
nykterhet. Han bjuder därför in till Facebook-evenemanget Tisdagstankar varje
tisdagskväll klockan 19.
IOGT-NTO erbjöd också digital fastebrytning under Ramadans första vecka.
– Ramadan är ju en väldigt social
högtid. För den som sitter i karantän och
inte kan bryta fastan med andra ville vi
erbjuda ett alternativ till att sitta ensam,
säger Ulrika Jansson.
Det blev dock ingen stor succé.
– Det kom några de första dagarna,
men sedan prioriterade man att bryta fastan med sin lilla familj i stället. Men, det
betyder ju inte att det inte skulle kunna
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”Min man filmar,
det har han aldrig
gjort förut, och
jag klipper ihop
filmerna.”
Gunvor Nygren

Hemifrån köket i Reftele sänder Gunvor Nygren bakskola på Facebook i
samarbete med NBV Sydost. I det första
avsnittet bakar hon grötbullar, päronkaka och baguetter. I senare avsnitt har
hon bakat såväl bullar som knäckebröd,
nattjästa frukostbröd och limpor som
kaffebröd i form av sockerbullar, bärkaka
och nutellakaka.
– Det var Sofia Modigh, utvecklingschef på IOGT-NTO, som utmanade mig att
skriva om något jag gör i corona-tid. Och
baka gör jag ju, säger Gunvor Nygren.
Hon fick hjälp av Helena Wannberg
i Örebro.
– Om jag bara skickade henne en film så
skulle hon hjälpa mig att klippa ihop den
och lägga upp den.
Den första filmen publicerades i
påskas.
– Sedan tänkte jag att det där måste
jag lära mig att göra själv. Så jag letade
i datorn. Under ”Foto” hittade jag ”video
projekt”. Där kunde man göra film. Det
var inte så svårt, säger Gunvor Nygren.
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, i Sydost hörde av sig
och tyckte att hon skulle göra halv
timmesavsnitt av bakskolan som de
kunde använda.
– Jag försöker välja recept som är enkla
så att alla ska följa dem. Min man filmar,
det har han aldrig gjort förut, och jag
klipper ihop filmerna. Kul att även vi som
är över 70 kan göra något sådant.
Gunvor Nygren framhåller att hon inte är
något proffs.
– Jag är amatör, men jag har alltid bakat
för familjens behov. När vi hade tre tonårssöner hemma gick det åt mycket bröd.
Svårigheten är främst att jag brukar höfta
ingredienserna. När jag nu ska skriva ner
recepten försöker jag mäta noggrannare,
men någon gång har det blivit fel.
Hur länge bakskolan fortsätter kan hon
inte svara på.

– Det beror på min fantasi hur länge
den kan hålla på. Jag funderar på att baka
dekorerade bröd framöver. Jag brukar
göra det till jul och andra högtider. När
vår kassör fyllde 80 bakade jag ett med
vindkraftverk, eftersom han är engagerad
i sådana.
Inte heller Folknykterhetens vecka
såg ut som vanligt i år, även om man i
Örnsköldsvik anordnade tipspromenad
utomhus, med frågor om veckans tema:

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.
I Värmland blev det en annonskampanj
i lokaltidningen, medan Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, satsade på en
digital organisationstävling för hela landet. Och IOGT-NTO:s ordförande Johnny
Mostacero höll ett tal utan publik som
filmades och lades ut på iogt.se. 
] Tips på digitala verksamheter för föreningar finns på IOGT-NTO:s hemsida iogt.se,
under medlemssidor/tips-for-digitala-moten.

VERKTYG FÖR DIGITALA MÖTEN
T Facebook

Kan användas för att hålla kontakt
inom en grupp. Man skapar en grupp
som kan vara antingen öppen eller
sluten. I en sluten grupp släpper administratören in gruppmedlemmarna.
Man kan också livesända möten.
Nackdelen är att de som håller i mötet
måste vara i samma lokal och att övriga deltagare endast kan kommunicera
genom textmeddelanden i chatten.

+ Gratis och lättillgängligt.
– Deltagande kräver ett Facebook-konto.
– Endast skriftliga inlägg från deltagarna.
T Lifesize

Används för videomöten med upp till
hundra deltagare. Det går också att
sända möten över internet till i princip
obegränsat antal användare.

+ Professionellt system som fungerar bra.
+ Finns fullt utrustade mötesrum
i cirka femtio IOGT-NTO- och NBV-
anläggningar i landet.

T Zoom

Används för videomöten för upp till
hundra deltagare. Går att streama
direkt till Youtube.

+ Finns gratisversion för möten upp till
40 minuter.

+ Rabatt till ideella organisationer.
T Messenger

Kan användas när flera vill diskutera
något i skrift eller i videosamtal. Max
femtio deltagare samtidigt.

+ Gratis.
– Deltagande kräver ett Facebook-konto.
T Whatsapp

Kan användas som en vanlig meddelandeapp eller som gruppchatt, när
flera vill diskutera något i skrift. Fungerar också för videosamtal.Max åtta
personer kan delta i ett videomöte.

+ Gratis.
– Deltagande kräver ett Whatsappkonto.
– Begränsad videomöteskapacitet.
T Facetime

Kan användas när flera vill diskutera
något i skrift eller i videosamtal.
Max trettiotvå deltagare samtidigt.

+ Gratis.
– Förutsätter en Apple-produkt.
T Dataprat

På www.dataprata.se finns tips för
att komma igång med videosamtal.

Källa: Andreas Ericsson, IOGT-NTO.

NR 3 2020 ACCENT 47

I O GT-NTO I N FO RM ER AR

UTBILDNINGAR

IOGT-NTO:s kurser
Information om våra
kurser och samlingar
finns på hemsidan:
iogt.se/medlemssidor/utbildning/

Två nya utbildningar
för dig som är
medlem:
Iggisen:
iogt.se/medlemssidor/utbildning/
iggisen-medlemsutbildning/

Diggisen:
iogt.se/medlemssidor/utbildning/
diggisen/

Folkhögskola
Wendelsbergs- och
Tollare folkhögskola
erbjuder kurser för
iogt -nto:s medlemmar.
Gå in på respektive
skolas hemsida för
mer information.
wendelsberg.se
tollare.org

Digital Rikskonferens
Under vecka 26 inbjuder vi alla medlemmar
att delta i iogt-nto:s första helt digitala
nationella samling, där vi ska diskutera
hur vi bäst tar vara på den potential vår
folkrörelse har och vilka vägval vi står inför.
Det blir bland annat digitala seminarier
med olika teman på Lifesize, polls på
Facebook, mentimeterövningar och andra
aktiviteter. Självklart har vi engagerade
föreläsare och duktiga moderatorer som
leder samtalen.
Eftersom förbundsstyrelsen är extra
intresserad av fyra huvudområden kommer
vi att ha stort fokus på dem:

● Bemötande och organisationskultur,
hur säkrar vi att alla trivs och känner
sig välkomna?
● Framtida finansiering, hur ska vi
finansiera vår verksamhet i framtiden?
● Styrformer inom iogt-nto, hur leder och
styr vi vår verksamhet?
● Demokratifrågor, är representativ demokrati det bästa? Kan alla
medlemmar göra sin röst hörd?
Schema med tider och tydliga instruktioner
om hur man deltar, samt all annan relevant
information finns samlad på hemsidan och
uppdateras successivt.
Läs mer på www.iogt.se/event/

”Fortsätt det
politiska påverkansarbetet
med den digitala
verktygslådan.”
Anders Karlsson
Teamchef IOGT-NTO, Team Sydost

VERKTYGSLÅDA FÖR ALKOHOLPOLITIK
I den alkoholpolitiska verktygslådan hittar du tips,
argument och konkreta förslag på hur du kan bedriva
påverkansarbete i din drogpolitiska grupp, förening
eller ditt distrikt. Verktygslådan är under uppbyggnad
så titta in med jämna mellanrum för att upptäcka nya
spännande verktyg.
iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/
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HÅLL KONTAKT

KALENDARIUM
JUNI

22

NOVEMBER
Digital rikskonferens
22 juni till den 27 juni.
Se artikel till vänster och
annons på annan plats i
Accent.

OKTOBER

1
7

Höstkampanj
Höstens värvningskampanj

6
13
19

Verksamhetsforum

Utbildning för iogt-nto:s
nya distriktsstyrelser

Pumpen

Utbildningsresa till Tallinn

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 Medlemsoch givarservice:
medlemsservice@iogt.se

7–11 oktober

Hela kalendariet finns på www.iogt.se/event/

”Var jag än tittar
så ser jag IOGT-NTO:s
medlemmar som sluter
upp, mobiliserar och
ställer om.”

Har vi rätt
e-postadress
till dig?
Kontakta gärna medlemsservice och kolla att vi har
rätt e-postadress till dig,
så att du inte missar viktig
information. Du når oss
enklast genom att mejla

ALKOHOLPOLITISKA HJÄLTAR
Läs Irma Kilims krönika om alkoholpolitiska hjältar
i corona-tider: iogt.se/kronika-alkoholpolitiska-hjaltar/

Huvudkontor

Irma Kilim, Drogpolitisk Chef

medlemsservice@iogt.se

GÖR ETT NYKTERT VAL!
Som medlem i iogt-nto bidrar du till ett
tryggare samhälle, där alkoholen tar mindre
plats i sociala sammanhang. Du som delar vår
syn på alla människors lika värde och vill leva
helnyktert är välkommen som medlem.
Läs mer på iogt.se klicka på ”Läs mer om att bli medlem.”

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

Tillsammans håller vi ut

N

är jag skriver denna
krönika har det passerat
exakt 150 dagar sedan
jag stod framför tv:n och
tittade på när Lena Endre
läste Alfred Tennyssons
dikt Nyårsklockan. Mina tankar handlade om vad ett nytt år skulle innebära
för mig, min familj, och för IOGT-NTO.
Vilka glädjeämnen vi skulle uppleva,
vilka motgångar vi skulle tvingas att
hantera, ta oss igenom och i bästa fall
gå stärkta ur. För det är så livet är: fyllt
av framgångar, motgångar, utmaningar,
och ibland sorger, men också dagar som
bara passerar och läggs till varandra, och
som vid en tillbakablick är det vi kallar
för livet. Det tog inte ens 100 dagar innan
covid 19 fångade världen i sitt grepp och
förändrade livet för oss alla.
Nu har vi levt med denna pandemi i ett
par månader, och om vi för en stund
bortser från all död, allt elände och den
enorma ekonomiska påverkan som det
fört med sig, så kan vi också se mängder
med positiva saker hända. Det grundläggande i denna positiva hantering av ett
stort problem är människans anpassningsförmåga. Hur vi snabbt kan ställa
om, tänka nytt, lägga ner och starta upp.
En förmåga som är avgörande för vår
överlevnad som individer, för företag och

organisationer, nationellt och globalt.
Att se IOGT-NTO och all den verksamhet
som vi bedriver göra denna omställning
till en helt förändrad spelplan gör mig
som ordförande enormt stolt. För det
som händer nu är en anpassning av
verksamhet och en start av nya aktiviteter i sällan skådad mängd. Kreativiteten sjuder och vi tar alla tillfällen
vi kan för att samla våra medlemmar
till aktiviteter i anpassad form. Jag är
övertygad om att vi kommer gå stärkta
ur detta, och vi kommer dessutom ha
massor med nya kunskaper med oss
i det som kommer definieras som post
corona. Det vi bör ha i åtanke är att
vi trots allt är en organisation som
bygger på relationer och fysiska möten.
När dessa ställs in finns risken att
många känner sig ensamma och
isolerade, särskilt kännbart
för dem som är i karantän. Så
håll kontakten med varandra – ett telefonsamtal kan
förvandla en annars dålig
dag till en bra dag. Och
kom ihåg att det finns
ett slut på pandemin.
Till dess: Håll huvudet
kallt, hjärtat varmt
och händerna rena.

”Håll kontakten med
varandra – ett telefonsamtal kan förvandla
en annars dålig dag till
en bra dag.”

Johnny Mostacero

Johnny väljer
IOGT-NTO Väst och
deras Facebook
satsning ”Nykterheterna”. Aktuella distriktsnyheter i ny förpackning.
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Sommarhälsning
Jag önskar er alla en
fin och avkopplande
sommar. Ta hand om er och
varandra, och om dem som
mest behöver det.

Ser fram emot En
sommarledighet i Sverige där jag hoppas
kunna resa och semestra inom
landet, och på så sätt bidra till
den svenska turistnäringen.

FÖLJ JOHNNY

Facebook: Johnny Mostacero
Instagram: @johnnymostacero
Twitter: @JohnnyMostacero
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MÖJLIGHET ATT SÖKA
PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden har en
öppen ansökningsperiod:
1 juni till 31 augusti 2020.
Er organisation eller förening kan 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:
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www.ansvarforframtiden.se

www.junis.se/bliledare

DISTRIKTSÅRSMÖTE
IOGT-NTO VÄST BJUDER IN & KALLAR TILL

PÅ HJÄLMAREDS FOLKHÖGSKOLA
LÖRDAGEN DEN 29 AUGUSTI KL.09.00

Föreningar som innan 2020 tillhörde Älvsborgs, Skaraborgs eller Göteborg och Bohusläns
distrikt av IOGT-NTO kallas härmed till:
Distriktsårsmöte för respektive ovanstående distrikt av IOGT-NTO
samt
Distriktsårsmöte för IOGT-NTO Väst
29 augusti 2020 start kl: 09.30
Fika serveras från kl. 09.00
Medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen inbjuds att delta då alla medlemmar enligt
stadgarna har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.
Ärenden enligt stadgar och kongressbeslut.

Tidigare fullmakter och anmälningar som skickats in gäller om ej förhinder uppkommit.
Ombudsfullmakter och anmälan skickas, innan den 10 aug 2020, till:
IOGT-NTO Väst
Kasernvägen 6
504 31 Borås
Eller via e-post: robert.kaskas@iogt.se
Frågor? Ring Robert Kaskas 0733726244

OBS: Om myndigheternas restriktioner eller
rekommendationer kvarstår gällande smittskydd kommer
årsmötet att ske digitalt.
Alla ombud och funktionärer kommer bli kontaktade i god
tid innan om vad som gäller.

t
Väs
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Posttidning B

Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

Med ett testamente
värnar du det
du bryr dig om
Genom att upprätta ett testamente väljer du vem eller vilka
som ska få ärva dig. Nära och kära kommer först för de
allra flesta av oss men allt fler inkluderar också en ideell
organisation som har betytt mycket för dem under livet.
En testamentesgåva till IOGT-NTO-rörelsen bidrar till
att skydda nästa generation barn och unga. Vi finns
med genom livets alla skeden och erbjuder en nykter
gemenskap för tiotusentals människor i alla åldrar, i
Sverige och runt om i världen.
Om du vill inkludera IOGT-NTO-rörelsen i ditt
testamente anger du IOGT-NTO-rörelsen ideell förening,
organisationsnummer 802497-7434, som förmånstagare.
Ett varmt och innerligt tack!
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Vill du veta mer?
På www.iogtntororelsen.se/testamenten/
hittar du tips på vad du bör tänka på när du
skriver testamente, svar på vanliga frågor
och en mall som du kan använda som
underlag. Du är också varmt välkommen
att kontakta vår testamenteshandläggare
om du har frågor eller funderingar kring
arv och testamente.

Peter Asplund
Telefon: 0733-72 62 08
peter.asplund@iogt.se

