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Johar Bendjelloul valde nykterheten efter broderns död

För 170 år sen bildades IOGT i USA. Sedan dess har miljoner människor fått ett
bättre liv genom vårt arbete, på tusentals platser runt hela jorden.
Internationella IOGT, som numera heter Movendi International, vill under
jubileumsåret ge dig möjlighet att bidra till en bättre värld.
Genom din gåva kan vi fortsätta och trappa upp vårt arbete med att
skydda de mest utsatta från alkoholens skadeverkningar.
Tillsammans med våra medlemsorganisationer i 54 länder skapar
vi förutsättningar för människor i hela världen att leva ett rikt och
fritt liv. Vi skapar nyktra frizoner för unga, vi sprider kunskap och ger
skydd till barn i familjer med beroende, vi ger mod till utsatta kvinnor, vi hjälper människor ur alkoholproblem.
Och vi slåss globalt mot alkoholindustrin. Vi bryter alkoholnormen
och sprider bra alkoholpolitik i hela världen.
Ge en gåva, stor eller liten, för att stötta Movendi Internationals
arbete för en mer demokratisk, rättvis och nyktrare värld!
Och du – varje gåva dubbleras tack vare en garant från en grupp
hängivna medlemmar!
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Det räcker inte
alltid att ha rätt

Accent ges ut av IOGT-NTO.
Pressläggning: 7 juni.
Nästa nummer: 24 september.

tt få rätt kan vara en helt
annan sak än att ha rätt.
Vill man nå resultat räcker
det alltså inte med att ha
rätt. Det gäller också att
lista ut hur man ska nå
fram. En allt större utmaning i en värld
av mångfald och sociala medier som ständigt pumpar ut nyheter och påståenden.
En del tål en kritisk granskning – andra
inte. Men för hängivna anhängare verkar
det allt mer sällan ha någon större
betydelse. Man har bestämt sig för vad
man tycker, och fakta som säger något
annat får vackert anpassa sig så att de
passar in i den övergripande ideologin –
eller helt enkelt avfärdas som fake news
och rena lögner. I dessa sammanhang
hjälper det inte hur rätt man än har, hur
mycket forskning, vittnesmål och fakta
som redovisas.

Jens Wingren

A

Så vad gör man då? En väg är att ändå
dela fakta och argumentera, om inte
annat så för att andra än antagonister
kan ta del av dem och kanske få nya
argument. En annan väg är att uppbåda
sin nyfikenhet, försöka sätta sig in i
den andres situation, känsloläge och
drivkrafter, och välja fakta och argument
utifrån det: Finns det någon punkt där
vi kan mötas? Den tredje är att öppna
för möjligheten (hur mycket det än kan

bära emot) att den andra faktiskt har
rätt, eller att det i alla fall kan finnas
skäl att självkritiskt
granska den egna
”Vill man nå resultat
framställningen: Om
räcker det inte med
den andra personen
att ha rätt. Det gäller
har en poäng – vad
också att lista ut hur
man ska nå fram.”
skulle det innebära?
Men ibland tvingas
man helt enkelt bara
acceptera att det, i alla fall inte just nu,
går att nå fram. Hur rätt man än har.

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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Vi på Accent
önskar alla
läsare en
riktigt fin sommar!
På accentmagasin.se
hittar du läsning
hela sommaren.
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SOMMEN

MINN

Äventyr, lekar, nya vänner, sol och bad, pirr i magen
och ett och annat myggbett. Varje sommarlov ger
vi tusentals barn upplevelser och minnen för livet.
Se vad som händer i Junis nära dig i sommar:

junis.se/sommarkarta

Dags att planera höstens
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Hur alkohol säljs påverkar alltid
barn och unga i slutändan
Vi tipsar om tre sätt för dig att göra
skillnad i gårdsförsäljningsfrågan redan
idag - scanna koden med din mobil eller
besök iogt.se och läs mer.

Kom ihåg frågetävlingen
Pumpen!

Torsdag 18 november
kl. 20.00 - 21.00

Läs mer och anmäl er
redan nu på

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

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

Tillväxtverket, Visita och
alkoholindustrin vill ha alkohol
catering. Men efterfrågan
hos allmänheten har hittills
varit snudd på obefintlig.

Tillväxtverket får
IOGT-NTO-kritik
Myndigheten Tillväxtverket föreslår lättnader i
alkohollagen. ”Problematiskt att de går Visitas
ärenden”, anser IOGT-NTO:s ordförande.
TEXT Eva Ekeroth
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Covid-19 I slutet av februari lämnade

Tillväxtverket sin rapport, Förenkling för
återhämtning efter covid-19-pandemin,
till regeringen. Av de 12 förslag som myndigheten presenterar rör hälften, direkt
eller indirekt, alkohol.
Det framgår också att myndigheten haft
kontakt med besöknäringens bransch
organisation Visita under arbetets gång.
– Visita har varit en naturlig kontakt
när vi undersökt vilka behov företagen
ser för en snabbare återhämtning i
hotell-, logi-, restaurang-, catering-, baroch evenemangsbranscherna, skriver
Annika LeBlanc, enheten för bättre regler
på Tillväxtverket, i ett mejl till Accent.
Gårdsförsäljning är en av de punkter
som finns med i åtgärdslistan. En annan
är mikrocatering, hemleverans av alkohol.
På vilket sätt tror Tillväxtverket att
mikrocatering ska bidra till ökad tillväxt?
– Tillväxtverket tar inte ställning till

IOGT-NTO: Upp till bevis
ANDTS-strategi Förhoppningsvis har Sverige

en ny strategi för arbetet med alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel när du läser detta. Den
15 juni ska riksdagen ha röstat om regeringens
förslag. ”Ganska bra, men svårt att genomföra utan
mer pengar", säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på
IOGT-NTO, om förslaget. Hon gillar att alkoholens
koppling till cancer lyfts och betoningen på sam
verkan. Men ingenstans nämns att konsumtionen
ska minska. Och målet för unga är i förslaget att
de inte ska debutera tidigt med alkohol.
– När tycker de att det är lämpligt? undrar
Irma Kilim.
Om strategin går igenom återstår att se då flera
partier hotat att fälla förslaget, av olika skäl.

”Problemet är nog politiker
som slirar på tillämpningen
snarare än lagtexten i sig.”
Håkan Kjellsson, IOGT-NTO:s tidigare förbundsjurist

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero anser att Tillväxtverkets rapport
är problematisk.
–Att besöksnäringen i sig, och restauranger i synnerhet, blivit hårt drabbade
under pandemin är vi alla överens om.
Men jag vill understryka att alkohol inte
är vilken vara som helst och därför är
det problematiskt att Tillväxtverket går
branschorganisationen Visitas ärenden
genom att ge sig in på ett område där det
finns en lagstiftning som, vad de än säger,
måste anses som tydlig.
Han anser det vara kontraproduktivt
att se lättnader kring försäljning av alkohol som en del av lösningen:
– Forskningen är tydlig med vilka
konsekvenser som följer av en ökad
alkoholkonsumtion.

Fakta
Tillväxtverkets
förslag

Eva Ekeroth

▶Förtydligade

Foto: Istockphoto

regler om vad som
gäller vid leverans av
alkohol till hushåll.
▶Gårdsförsäljning

av alkohol – att
utredningen använder sig av Tillväxtverkets erbjudande
om råd och stöd
i konsekvensut
redningsarbetet.
▶Serveringstillstånd

– utredning av hur
uppgiftslämnandet
vid ändringar
kan minskas och
förenklas.

Malawi byter
tobak mot cannabis

▶Matkravet – under-

söka om kravet kan
förändras i lättande
riktning för företag
under pandemin.

Cannabis Världens tobakskonsumtion sjunker

och Malawi letar efter alternativ till sin främsta
exportprodukt. Nu uppmanar president Lazarus
Chakwera landets bönder att ersätta tobaks
odlingen med cannabis. I år beräknas Malawis
tobaksexport ligga 1,5 miljarder kronor under
vad den brukar rapporterar Reuters.

▶Matkravet – rekom-

mendation om att
se över om det finns
behov av att modernisera reglerna
kring matkravet.
▶Danstillståndet

Jens Wingren

– att regeringen
lämnar besked om
den fortsatta beredningen i frågan.

Johnny Mostacero

Foto: Nathalie C. Andersson

om sådan catering ska vara tillåten eller
inte, utan vill i den här delen endast lyfta
fram att regelverket behöver förtydligas.
Men man behöver inte vara jurist för
att förstå vad det står i alkohollagen. ”Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över
serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.”
Om någon ändå skulle tveka så
innehåller lagen en paragraf där det
står att lokalen där serveringen ska
äga rum ska anmälas och godkännas
av kommunen.
– När det gäller den paragrafen så
medför den i princip att kommunen
bör göra ett tillsynsbesök innan god
kännande lämnas, i vart fall första
gången, säger Håkan Kjellsson, IOGTNTO:s tidigare förbundsjurist.
Hans slutsats är klar:
– Det egentliga problemet lär nog vara
politiker som slirar på tillämpningen
och kör över handläggarna, snarare än
lagtexten i sig.

90 000

kronor har de fyra hemleveranser av alkohol som
hittills gjorts kostat Malmös skattebetalare. Detta
eftersom tjänstemän varit tvungna att jobba helg.
Källa: Sveriges radio, P4 Malmöhus
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Kritik mot
nedläggning
Tolvstevsprogram Nu

har Kriminalvården beslutat
att lägga ner tolvstegs
programmet som Accent
skrev om i förra numret.
Birgitta Göransson, tidigare
chef för Kriminalvårdens
region väst och en av dem
som byggt upp myndighetens missbruksvård, anser att
beslutet är katastrofalt.
– Det är tragiskt. Inget
allmänt brottsprogram kan
ersätta behandlingsprogrammen. Det mer terapeutiska
klimat som byggs upp på
behandlingsavdelningarna är nödvändigt för att få
människor ut ur beroende,
säger hon.

Foto: Istockphoto

Eva Ekeroth

Ny lag föreslås
Olagligt innehåll Mycket

narkotika når idag mot
tagaren via postförsändelser.
Även om postpersonal misstänker att innehållet är narkotika får de inte larma polis
och tull. Det vill regeringens
särskilde utredare Kazimir
Åberg ändra på, och föreslår
därför att postlagen ändras.
Ulrica Ambjörn

Vem tjänar
på psykedelika?
Narkotika Debatten om

vem som ska få ta patent
och tjäna pengar på psykedeliska mediciner hårdnar.
Den drivs av investerare som
diskuterar vem som ska få
använda psykedeliska mediciner, om det behövs patent,
och inte minst – vem som
ska kunna göra profit på
detta rapporterar Vice.
Ulrica Ambjörn
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Alkoholreklam frias
– domen överklagas
Patent- och marknadsöverdomstolen
har friat Mackmyras whisky-reklam för
överträdelse av bildregeln. System
bolaget överklagar domen.

Reklam Hösten 2019 fälldes den

svenska whisky-tillverkaren Mackmyra
av Patent- och marknadsdomstolen
för otillbörligt användande av bilder
i sociala medier. Bilderna föreställde
företagets produkter i olika miljöer,
vilket bryter mot den så kallade bildregeln. Enligt regeln får man endast visa
förpackningar eller ingredienser och inte
förmedla stämningar eller visa upphällda
drinkar. Mackmyras bilder visade dock
såväl en upphälld drink på en bardisk
som flaskor utplacerade i naturen eller
vid havet.
Nu har alltså Patent- och marknads
överdomstolen friat bilderna eftersom
de anser att bildregeln i den svenska alkohollagen strider mot EU-rätten. Domstolen hävdar att bildregeln inte uppfyller
unionsrättens krav på proportionalitet.
– Vi kommer att överklaga domen.
Vårt syfte var att få en tydlighet i detta

och det har vi inte fått. Tvärtom har
domen skapat ännu mer otydlighet,
säger Anders Porelius, presschef
på Systembolaget.
Så sent som hösten 2020 dömde
Patent- och marknadsdomstolen till
Systembolagets fördel i ett snarlikt fall
med den digitala försäljaren Winefinder.
Systembolagets slutsats av att Winefinder fälldes tidigare och Vivino friades
är att domstolen tolkat lagen olika.
– Hade de gjort samma tolkning vid
båda tillfällena så hade Vivino fällts.
Vi anser att det här är olaglig försäljning,
säger Anders Porelius.
IOGT-NTO instämmer med Systembolaget. Emil Juslin, politisk sekreterare på
IOGT-NTO, har svårt att se att det är någon
skillnad på bolagen.
– Båda är digitala nätalkoholbolag som
erbjuder hemleveranser av vin från sina
lager i Danmark. Att utfallet blir så olika
när fallen är snarlika, skapar en mycket
stor gråzon om vilka regler som gäller
och ifall distanshandel av detta slag är
lagligt eller inte, säger han.
Eva Ekeroth

Politik

Alkohollagen tolkas olika

KOMMENTAR

Alkoholcatering Restaurangägare är hårt drabbade, men

det är inget skäl att inte tillämpa alkohollagstiftningen. Det
säger Marie Risbeck, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
Liksom Tillväxtverket anser Folkhälsomyndigheten att lagen
bör ses över, främst de delar som gäller teknisk sprit, men
webbtjänsterna borde också samordnas bättre så att företagen slipper lämna samma uppgifter till flera myndigheter.
Matkravet anser Marie Risbeck dock är en alkoholpolitisk
grundpelare som bör vara kvar.
– Sedan är det förstås ett problem när lagen tillämpas olika.
Det gäller inte bara hemleveranserna. Det finns också kommuner som inte brytt sig om att utrymma restaurangerna en
halvtimme efter serveringstiden under pandemin.

Jens Wingren
Reporter

Med tung och
växande ryggsäck

Foto: Alexander Popov, Pressbild

Eva Ekeroth

151%

Så mycket har antalet cannabisrelaterade olyckor i trafiken

ökat i den amerikanska delstaten Colorado sedan legaliseringen trädde i kraft, 2013 – 2017.
Källa: Rapporten Cannabis och trafik – exemplet Kanada. MHF och deras
norska systerorganisation MA – rusfri trafikk.

Visir tar fajten mot cannabis
Cannabis Riksförbundet Vi som inte röker, Visir, utvidgar sitt

arbete till att även omfatta cannabis.
– Det är en viktig konsekvens, då rökande av tobak anses
minska motståndet mot att röka cannabis, och andelen unga
som uppfattar cannabisbruk som riskfyllt har halverats, säger
Gudrun Brunegård, Visirs förbundsstyrelse, till Östra Småland.

E

n stor del i att vara journalist går ut på att
möta människor. Ofta människor som du
aldrig annars hade mött, i situationer som du
aldrig annars funnit dig själv i.
Jag tog mina första journalistiskt stapplande steg
i mellanöstern för snart tio år sedan. Jag pratade
med människor på Tahrirtorget på årsdagen av det
egyptiska upproret och fortsatte sedan till Västbanken och Israel. Sedan dess har jag mött demonstranter och husockupanter i Aten, missbrukare
och anhöriga i Sverige
”Att berätta är inte
– och, som det känns,
bara mitt jobb numera, för bara ett ögonblick
det är min skuld till alla
sedan bönder och
de människor som är
politiska aktivister i
kvar på de platser vars
berättelser jag fått äran Thailand och Myanmar
(Där IOGT-NTO-rörelsen
att återberätta.”
driver flera projekt).
Med alla dessa möten byggs en allt bredare för
ståelse för de olika situationer en människa kan
finna sig själv i. Men också en allt tyngre ryggsäck
av frågor, minnen och skuldkänslor.
När jag kommit hem från min första resa till Västbanken bar jag på en slags överlevnadsskuld. Det
var bottenlöst orättvist att jag med mitt svenska
pass kunnat valsa in och ut ur en konfliktzon medan
många av de människor jag träffat på Västbanken
antagligen aldrig ens skulle kunna sätta sin fot i de
västra delarna av Jerusalem. På samma sätt kunde
jag valsa in och ut ur Myanmar och välkomnas med
ett leende vid passkontrollen, före militärkuppen
det vill säga.
Under våren har mina flöden fyllts av nyheter
både från Östra Jerusalem och Myanmar. Ryggsäcken gör sig påmind i form av alla de människor
som är kvar på de platser vars berättelser jag fått
äran att återberätta. Att berätta är inte bara mitt
jobb numera, det är min skuld till dem.

Ulrica Ambjörn
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”Han är

fortfarande
med mig
väldigt mycket”
Dagen efter att hans bror tog sitt liv
bestämde sig Johar Bendjelloul
för att sluta dricka alkohol.
TEXT Emelie Svensson FOTO Per Kristiansen
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”Det är som om folk alltid kräver
en förklaring, som om man är ett
mysterium som behöver lösas.”

S

ju år har gått sedan hans lillebror gick bort. Den eftermiddagen var det som om Johar
Bendjelloul även förlorade en
del av sig själv. Smärtan, tror
han, kommer aldrig någonsin att gå över.
– Jag hade en annan slags lätthet i sinnet tidigare, som jag tror att jag aldrig får
tillbaka. Den versionen av mig har liksom
avlidit och jag minns knappt vem jag var
innan. Jag tror jag är mer tyngd nu för
tiden, och det må vara tragiskt, men det
är sådant livet är, säger han.
Nyheten om att hans lillebror Malik
Bendjelloul – endast 36 år gammal – hade
tagit livet av sig, slog ner som en bomb.
Inte bara hos Johar Bendjelloul och den
övriga familjen. Självmordet blev en
världsnyhet och förbryllade många: Hur
kunde någon så framgångsrik, med hela
livet framför sig, också vara så olycklig?
Bara ett år tidigare hade Malik
 JOHAR BENDJELLOUL
Ålder: 45 år. Bor: Stockholm. Familj:
Frun My Rohwedder, journalist, som han
har en dotter tillsammans med. Han har
även två barn från en tidigare relation,
och en bonusdotter. Gör: Ny program
ledare på Ekot, kommer jobba med sikte
på valet 2022. Har tidigare varit skribent
på DN, programledare på SR:s Studio Ett
och P1 -morgon, samt på SVT:s Gomorron Sverige och Kulturnyheterna. Hobby:
Att läsa. Just nu läser jag Ewa Frölings
biografi, Moder liv om att drabbas av
cancer. Den är bra men väldigt tung.
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Bendjelloul nämligen tagit emot det
finaste pris en filmskapare kan få, en
Oscar, för dokumentärfilmen Searching
for Sugar Man.
Idag orkar Johar Bendjelloul inte ens titta
på gamla videor eller foton av sin bror, det
gör för ont. Samtidigt vill han fortsätta att
minnas och levandegöra honom.
– Han är fortfarande med mig väldigt
mycket. Det är lätt hänt att människor
bleknar bort, och det vill jag verkligen
inte. Därför känner jag att jag måste fortsätta att tala om honom, och anstränga
mig för att tänka på Malik, lite varje dag.
Det skiljde bara två år mellan dem
och de stod varandra väldigt nära – ända
sedan barndomen i Ängelholm, där de
ständigt byggde fantasivärldar tillsammans. Det var ett ständigt flöde av lekar
och tävlande under uppväxten, berättar
Johar Bendjelloul.
När båda senare bestämde sig för att
flytta till Stockholm odlade de parallella
karriärer inom medie- och filmbranschen. Malik Bendjelloul jagade storebroderns framsteg – och passerade honom
med råge när han fick Oscarstatyetten.

▶ Det skiljde bara

två år mellan bröderna Bendjelloul,
och de stod varandra väldigt nära.
”Det är lätt hänt att
människor bleknar
bort, och det vill jag
verkligen inte.”

Johar Bendjelloul visste att brodern varit
deprimerad en tid. Men att det skulle
sluta som det gjorde var en oerhörd
chock. Den omedelbara krisreaktionen
blev att dämpa smärtan med alkohol.
– Samma dag drack jag all sprit jag
hade, bara för att kunna sova. Det var den
bedövning som fanns till hands. För jag
visste hur bra smärtlindring det var – på
kort sikt. Den jämnar ut kanterna, skapar ▶
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lugn i kaos. Men på längre sikt visste jag
att ”det här blir aldrig bra”, säger han.
– Jag insåg att ”det här är en farlig tid
i mitt liv”.
Dagen därpå fattade han ett drastiskt
beslut: Att tvärt sluta dricka alkohol. Ett
val som sedan dess kommit att forma
stora delar av hans liv.
– Jag tvivlade inte en sekund. Det var
en väldigt stark ingivelse: ”Om jag inte
gör det kommer jag gå under”. Jag kunde
se framför mig hur jag skulle bedöva mig
varje kväll. Jag behövde någon typ av
drog för att stå ut med det fruktansvärda
som inträffat.
”Drogen” han valde blev löpning. Varje
14 ACCENT NR 3 2021

morgon snörade han på löparskorna,
40 dagar i sträck efter tragedin.
– Det låter så hurtigt, men det gav mig
något slags lugn, och massor av endorfiner. Dessutom fick det mig att fokusera
på att äta och sova bra också.
Egentligen hade Johar Bendjelloul haft
ett växande obehag inför alkohol under
en längre tid. Som programledare, idag
på Ekot och tidigare på både SVT och
P1-morgon, var han van vid att börja
arbeta före gryningen. Och med väckarklockan ställd på 04.30 på morgnarna fanns det helt enkelt inte riktigt
utrymme för festande eller alkohol.

Direktsändningar kräver dessutom
total närvaro.
– Jag hade alltid tyckt att det varit
roligt att dricka innan, men det blev mindre och mindre festande. Till slut kände
jag att alkohol faktiskt är ett gift. Jag har
inte tid att ägna en hel helg åt att kurera
mig varje gång, säger han, och fortsätter:
– Dessutom fick vi barn. Och alkohol
passar väldigt dåligt ihop med småbarn,
på alla sätt. Man är inte så skärpt som
man vill, och är trött dagen efter. Jag
kände att jag inte mådde bra av alkohol.
Att inte bara han själv, utan även att
allt fler unga väljer bort alkohol, ser han
som enbart positivt. För, säger han, det

◀ ”Nykterheten ger

en pigghet, en friskhet.
En känsla av att man är
gladare. Jag tycker det är
ett fantastiskt uppköp!”
▶ På språng i radiohuset

i Stockholm, Johar Bendjellouls arbetsplats.

De senaste två månaderna har Johar
Bendjelloul valt att berätta mer offentligt
om hur sorgen efter broderns självmord
drivit honom till att sluta dricka. Dels i
SR:s Tankar för dagen, och dels i podden
Värvet. Responsen har varit massiv.
– Det är uppenbart att det är ett ämne
som slår an. Värvet-avsnittet blev ett av
de mest lyssnade fick jag höra, och jag
har fått massor av mejl och kommentarer
från folk som säger att de delar samma
upplevelser och känner igen sig.

är uppenbart att alkohol är ett enormt
samhällsproblem, en destruktiv kraft,
som bidrar till våld, psykisk ohälsa, död
och brottslighet.
Samtidigt konstaterar han att en ny
trend vuxit fram i Sverige: Att röka
cannabis istället.
– Och det kanske inte är så lyckat.
Men jag upplever att det generellt finns
en större medvetenhet om hälsa och
välmående idag. Jag tror nykterheten
faller in i samma utveckling, där fler vill
undvika socker, rött kött, och fett. Fler
vill helt enkelt må bra nu för tiden och är
mer måna om vad de stoppar i sig.

Som nykterist de senaste åren har han
också fått nya insikter hur knepigt det
kan vara att gå på fest och ständigt
tvingas kungöra varför man avstår från
promille i glaset.
– Man möts alltid av förvåning. Det
är som om folk alltid kräver en förklaring, som om man är ett mysterium som
behöver lösas. De undrar: är det något
muslimskt? Har du haft problem? Kör
du bil? Medan kvinnor får frågan om de
är gravida. Det är väldigt intressant att
många reagerar så.
Under fester har han noterat att det
ofta uppstår ett ”askungeögonblick”, som
Johar Bendjelloul kallar det. Det sker
vanligen just vid midnatt – som i sagan –
eller lite tidigare.
– Det är då man känner att man
behöver gå hem, för det krävs en viss
berusningsgrad för att stå ut. Det är rätt
jobbigt att umgås med berusade personer
när man inte är det själv. Det kan man ju

fråga vilken polis, väktare eller krogpersonal som helst.
Istället har han lärt sig ett nytt knep på
fest: Att powermingla. Han kommer tidigare, och tycker den bästa tiden för att
snacka med folk är runt klockan 18–20.
Men framförallt har han insett hur
mycket mer tid han får, när han slipper
vara trött och ha baksmälla. Livskvaliteten
har förbättrats avsevärt. Idag känns det
fullständigt osannolikt att han någon gång
kommer börja dricka på samma sätt igen.
– Det är en pigghet, en friskhet. En
känsla av att man är gladare. Jag tycker
det är ett fantastiskt uppköp! Jag tror
beslutet att bli nykterist är en av de
saker jag är mest nöjd och stolt över
i livet faktiskt. 

MALIK BENDJELLOULS MINNE
T Den 14 september 2015, på Malik

Bendjellouls födelsedag, instiftade
hans bror Johar Bendjelloul en filmfond, Stiftelsen Malik Bendjellouls
minne, med syfte att premiera projekt
i Malik Bendjellouls anda av kreativitet, det goda berättandet och gör-detsjälv-anda. Fonden kommer delvis att
finansieras med så kallad gräsrotsfinansiering, vilket innebär att alla som
bidrar med pengar också får rösträtt
när man utser en stipendiat.

T I fjol delades stipendiet mellan tre

kvinnliga filmare i tre olika länder.
Stipendiesumman var 86 000 kronor.
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Forskning
Staffan Hübinette har
främst fokuserat på de
amerikanska staterna
Colorado, Washington,
Alaska, Oregon och
Washington DC, som
var först att legalisera.

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

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

Washington

Oregon

Colorado

Washington DC

Alaska

Legalisering ökar
konsumtionen
Skatteintäkter, arbetstillfällen och
minskad svart marknad. Men också
ökad konsumtion, fler trafikolyckor och
förgiftade barn när cannabis blir legal.
TEXT Eva Ekeroth
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Cannabis Varken avkriminalisering

eller legalisering är entydiga begrepp. Det
har Staffan Hübinette fått erfara när han
för Narkotikapolitiskt centers, NPC, räkning studerade effekterna av legalisering
av cannabis i Kanada, Uruguay och USA.
– Det finns så många varianter. Förutom tre grundmodeller är det ett gytter
av lokala detaljer och regler. Det är fler
nyanser än jag trodde, säger han.
De tre grundmodellerna är statlig, med
monopol i alla led, kommersiell, där företag får söka licens för att odla, tillverka
och sälja, samt en hybrid.
Ett argument för legalisering är att
man ska slå ut den illegala marknaden.
– Till viss del stämmer det, men det
kvarstår en betydande illegal marknad
som konkurrerar med den legala med pris
och tillgänglighet.
Vilka handlar på den svarta marknaden?
– Alla som inte uppfyller ålderskraven.

”Det är precis som alkoholindustrin,
kostnaderna för samhället överstiger
vida intäkterna.”
Staffan Hübinette

Alkohol I en ny studie visar forskare från Oxfords
universitet att alkohol påverkar hjärnans grå substans, som ansvarar för vårt medvetande, för tankar,
känslor och minne. Det rapporterar CNN. Ju mer
personerna i studien drack desto mindre volym grå
substans hade de. Forskarnas slutsats är att det inte
finns några säkra nivåer av alkohol för hjärnan.

Bild: Istockphoto

Varje droppe
kan skada hjärnan

Eva Ekeroth

Fördubblad självhjälp

▶ 1996 infördes

medicinsk cannabis
i Kalifornien, vilket
skapade möjligheter
för legala företag
att etableras.

Covid-19 Dubbelt så många använde Alkohol

hjälpens självhjälpsprogram under pandemiåret
2020 jämfört med 2019, 1 390 personer respektive
695. Självhjälp har stor potential som ett första
steg, som enskild insats, eller som ett komplement,
enligt Kerstin Annerborn, enhetschef för e-stöd,
beroendecentrum Stockholm.

▶ 2012 började

legaliseringen i
några amerikanska
delstater. Marknaden öppnades för en
legal cannabisindustri som starka ekonomiska intressen
nu står bakom.

Ulrica Ambjörn

76%

▶ 2019 ansåg

67 procent av
amerikanerna att
cannabis skulle vara
legalt. Samma
siffra för svenskar
är 8,7 procent, 2020.

av alkoholen som konsumerades i Sverige 2020
kom från Systembolaget. Resandeinförseln stod för
fem procent av alkoholen 2020, mot 12 procent 2019.

Källa: NPC:s rapport
Legalisering och
kommersialisering
av cannabis.

Staffan Hübinette

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotika
upplysning, CAN.

Svenskarna drack
mindre under 2020
Statistik Alkoholkonsumtionen
i Sverige sjönk med 6 procent under 2020.
Det visar nya siffror från Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.
Det var framförallt försäljning på restauranger och resandeinförsel som minskade
under förra året, men även smugglad
alkohol minskade med 44 procent.
Systembolagets försäljning
ökade 11 procent.
Jens Wingren
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Skatteintäkterna har inte heller blivit så
stora som man hoppats. Inte heller de
nya jobben, inom produktion, transport
och försäljning uppväger nackdelarna,
enligt Staffan Hübinette.
– Det är precis som med alkohol
industrin. Den genererar också jobb och
skatteintäkter, men kostnaderna för
samhället överstiger vida intäkterna.
Konsumtionen ökar i hela USA, men
mest i de stater som legaliserat.
– Å andra sidan var konsumtionen hög
i de staterna redan tidigare. Det var ingen
tillfällighet att det var de staterna som
legaliseringsrörelsen riktade in sig på,
men såväl konsumtionen som ökningstakten är högre där.
Precis som för alkohol ökar konsumtionen när tillgången ökar.
– Och precis som för alkohol är det
storkonsumenterna som står för
merparten av konsumtionen. Mest
oroande är att ganska många använder
cannabis dagligen.
En annan risk är att barn får i sig
cannabis.
– När fler vuxna använder är det också
fler som förvarar det hemma, ibland på
osäkert sätt. De lagar mat och bakar med
cannabis och har godis med cannabis.
Sådant kan barn lockas att äta av. Det har
lett till fler samtal till giftinformationen,
fler besök på akuten och fler inlagda barn.

Bakgrund

Foto: Nathalie C. Andersson

Och storkonsumenterna som behöver
handla så billigt som möjligt, men även
en del andra.
Det finns fördelar med legalisering.
– Det blir en del skatt till staten, det
skapar jobb och minskar den svarta cannabismarknaden. Vissa brott försvinner
ju helt eftersom de inte är brott längre.
Men alla narkotikabrott försvinner
inte. En betydande cannabiskriminalitet
kvarstår. I vissa fall flyttar de kriminella
över till andra droger.

Forskning
Foto: Istockphoto

Alkohol och sexism
– farlig kombination
Ojämställd kvinnosyn i kombination med berusning ökar mäns
våld mot kvinnor.
Relationsvåld Att berusade män med större san-

nolikhet är våldsamma mot kvinnliga partners är
känt och ett globalt problem. Nu visar en studie att
mannens kvinnosyn spelar en avgörande roll i sammanhanget; en mindre jämställd syn ökar risken
att mannen utövar våld mot kvinnor. Störst är risken i låg- och medelinkomstländer, bland män som
har både en riskabel alkoholkonsumtion och en
ojämställd kvinnosyn. Studien, som är publicerad i
tidskriften Addiction, bygger på data från sju asiatiska länder: Bangladesh, Kambodja, Kina, Indonesien, Papua Nya Guinea, Sri Lanka and Östtimor, och
omfattar 9 148 män (18–49 år) som lever tillsammans
med en kvinna.
Resultatet visar att 13 procent av männen i studien
någon gång utövat fysiskt eller sexuellt våld mot kvinnan de lever med. De män som druckit sex eller fler glas
alkohol vid samma tillfälle, minst en gång den senaste
månaden, hade med 3,42 gånger större sannolikhet
utövat våld mot kvinnan.

Unga tror på ökat drickande
Covid-19 Var tredje ung svensk kommer att dricka mer alkohol
när restriktionerna lättar. Enligt en undersökning som genomförts av Kantor Sifo, på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ, svarar 30 procent av de tillfrågade mellan 18–34 år att
de skulle dricka ”lite mer” och 4 procent ”mycket mer” alkohol.
Ulrica Ambjörn

”De är inte äldre, eller mer
mogna socialt. Att ge dem
samma friheter som vuxna
kan vara riskfyllt.”
Forskaren Rebecca Bucci, Pennsylvania, om att hennes studie
visar att tonåringar som genomgått puberteten tidigt sätt,
tillåts testa alkohol tidigare.

Foto: Istockphoto

Männens kvinnosyn undersöktes med ett test som
mäter attityder till könsnormer relaterade till sexuelloch reproduktiv hälsa, sexuella relationer, våld, hushållsarbete och homofobi. För varje lägre poäng i testet ökade risken med 7 procent att mannen skulle ha
utövat våld mot kvinnan.
För de män som både drack mycket och hade låga
poäng i jämställdhetstestet var effekten större än summan av de båda resultaten.
– Det visar att traditionella könsnormer, som vi
redan vet ökar risken att kvinnor utsätts för våld, blir
särskilt farliga när de kombineras med berusningsdrickande. För att komma åt problemet med våld i nära
relationer måste vi ta itu med såväl ojämlika attityder till kvinnor som med riskabel alkoholkonsumtion,
säger studiens huvudförfattare Anne-Marie Laslett, La
Trobe University, Australien, i ett pressmeddelande.
Foto: Istockphoto

Eva Ekeroth

Hjärtflimmer av alkohol
Ökad risk En ny studie visar att ett enda glas alkohol för

dubblar risken för förmaksflimmer inom de närmaste
timmarna. Två eller fler glas alkohol tredubblade risken.
För varje promille alkohol i blodet under de senaste tolv
timmarna ökade risken för förmaksflimmer med 40 procent.
Jens Wingren
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Inga bevis för att
cannabis lindrar
En färsk forskningsöversikt visar att cannabis inte fungerar som smärtlindring.
▶ Det fåtal studier som rapporterar

någon typ av smärtlindrande effekt
bedöms av smärtexperterna hålla för låg
vetenskaplig kvalitet.
▶ Däremot visar studier på en betydande

risk för biverkningar. Yrsel, trötthet och
koncentrationsproblem är vanligast.
Men även psykoser, självmordstankar,
minnesstörningar och depression
har rapporterats.
▶ Resultatet av studien visar att canna-

bis kan ha smärtlindrande effekter på
djur, däremot inte på människor.
▶ Slutsatsen är att cannabis i dagsläget

inte rekommenderas som smärtlindring. Forskarteamet konstaterar att mer
forskning behövs.
Om studien: Ett internationellt team
bestående av ett 20-tal smärtspecialister har på uppdrag av smärtforskarnas internationella sammanslutning
International Association for the Study
of Pain, IASP, granskat 36 forsknings
studier. Syftet var att utvärdera kunskapsläget när det gäller cannabis och
smärta. Behandling av sammanlagt
7 217 deltagare har studerats.
Text: Ulrica Ambjörn Bild: Spektra
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Häng med på
digital kongress
Party och politik – allt är som vanligt, och
ändå annorlunda. En fördel med digital
kongress är att fler kan delta.
TEXT Eva Ekeroth ILLUSTRATION Fernando Medina
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IOGT-NTO Många kommer säkert att

sakna möjligheten att träffa nya och
gamla vänner ”på riktigt” under kongressen. Å andra sidan kan fler delta, utan
kostnader för resor och övernattning, och
mindre tid går åt.
– Jag tycker att man ska passa på att
vara med och bidra till IOGT-NTO:s utveckling. Det är något vi gör tillsammans,
säger Linda Vismer, förbundsstrateg.
Främst är det två saker som hon tycker
talar för att alla ska ta chansen.
– Dels för att den digitala formen gör
att man kan engagera sig i de frågor man
vill, så mycket eller lite man vill. Dels för
att alla medlemmar, även de som inte är
ombud, från och med i år kan lägga förslag på kongressen och därmed påverka
vad ombuden kan rösta om.
Ingen kongress utan festligheter. Det
gäller även när den hålls digitalt.
– Det ska bli fantastiskt roligt. Vi

Hållpunkter
dag för dag
”Från och med i år kan alla medlemmar
lägga förslag på kongressen.”
Linda Vismer, förbundsstrateg

har fått ihop ett program som är möjligt att genomföra digitalt så att alla
kan hitta något efter sitt tycke och
smak, säger Winnie Blom-Jensen,
verksamhetsutvecklare.
Festligheter och andra kringaktiviteter
kommer att ske i det digitala mötes
programmet Zoom.
– Man når dem genom att klicka på programpunkten på kongresswebben som
finns på iogt.se/kongress. De kommer
också att kunna ses i Facebook-gruppen
IOGT-NTO-medlem. Ingen ska behöva
missa något, säger hon.
Zoom och VoteIT är de två plattformar som kommer att användas vid
förhandlingarna.
– Zoom används för live-sändning, men
vill man delta i diskussionen är det inte
i Zoom man begär ordet utan i VoteIT.
Anledningen är att förslagen ligger där,
och att VoteIT kan hantera talarlistor så
att nya talare prioriteras.
Zoom används främst för att skapa en
kongresskänsla säger Linda Vismer.
– Syftet är att skapa igenkänning och
gemenskap. Dessutom kan de som inte
har skrivandets gåva få chans att framföra sina inlägg muntligt.
Under kongressdagarna är det generellt
förslagsstopp 18.00. Omröstningarna
i VoteIT startar klockan 19.00 och avslutas
nästa dag klockan 18.00. Såväl förslag som
ombudens röster kan avläggas när som
helst under tiden till förslags/röststopp.
Varje morgon inleds med gymnastik
9.00, 11.00 är det fika, varje kväll sammanfattas dagen i Kongressaktuellt 19.00 och
21.00 är det nattkafé.
– Gympapassen kommer att variera,
från pulshöjare till skogsbad och sittgympa. Elvakaffet hålls i spatial-chatten
som man når via en länk på kongress
webben. En värd kommer att ta emot
och hjälpa till att lotsa besökare rätt.
Detsamma när vi öppnar nattkaféet där,
säger Winnie Blom-Jensen.

Viktigt
att veta
▶ Kongressen hålls

28 juni – 4 juli, men
började egentligen
redan 8 juni 20.00.
Då var det lanseringskväll på Zoom.
Där presenterades
alla handlingar och
diskussionerna öppnades i VoteIT.
▶ För att delta i

förhandlingarna
måste du registrera
dig. Viktigt att tänka
på är att den mejladress du uppger är
densamma som
i medlemsregistret.
Har du bytt mejladress kan du själv
gå in och ändra i
medlemsregistrets
Mina sidor med hjälp
av bank-id.
▶ Registrerade kan

delta i en två timmar
lång utbildning i de
olika programvarorna Zoom och VoteIT,
som ges vid flera
tillfällen 7 –11 juni.
Alla förslag och diskussionsinlägg görs
skriftligt på VoteIT.
På Zoom hålls muntliga diskussioner
i realtid.
▶ Föreläsningar

och festligheter kan
du delta i utan att
vara anmäld. Du
hittar dem via länk
på kongresswebben:
www.iogt.se/
kongress. Du kan
också se dem via
Facebook-gruppen
IOGT-NTO medlem.

Måndag: Formalia

(arbetsordning etcetera)
14.00 Magnus Hedman föreläser.
18.00 Kongressen öppnas på Zoom.
20.00 Öppningsfest med Nanne
Grönvall.

Tisdag: Historia

(verksamhetsberättelse etcetera)
14.00 Movendi, tidigare IOGT
international.
20.00 Quister sisters anordnar
frågesport.

Onsdag: Motioner
14.00 Nanne Grönvall föreläser.
20.00 Våra gårdar: Sverige runt.

Torsdag: Drogpolitiskt program
14.00 Johan Bengtsson rapporterar
från Thailand.
15.00 Zoom-diskussion.
20.00 Körsång med Gatans röster.

Fredag: Strategisk inriktning
10.00 Zoom diskussion om strategisk
inriktning.
12.00 Nomineringsstopp till förbundsstyrelsen.
14.00 fortsatt Zoom-diskussion om
strategisk inriktning.
14.00 Elin Martinsson, NSF, föreläser om
hur vi ska föryngra verksamheten.
20.00 Popcorn. Popkänsla, popmusik
och tävling.
21.00 Talkshow där Sofia Karlsson,
tidigare informationschef på
IOGT-NTO, presenterar de
föreslagna kandidaterna till
förbundsstyrelsen.

Lördag: Arbetsplan och budget
10.00 Z
 oom-diskussion.
14.00 Cook-along. Vi lagar efterrätter
tillsammans.
20.00 Let´s dance. Publiken utser
vinnarna.

Söndag: Stadgar och val
10.00 Z
 oom-diskussion.
20.00 Tal av nya förbundsordföranden.
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IOGT-NTO Här är ett

urval av ämnena för de
30 motioner som inkommit
till årets kongress.
▶ En berör medlemslöftet,

en vill se över visionen,
och en annan organisationens namn. Två motioner
anser att kultur måste
återinföras, och en vill
rädda IOGT-NTO:s avtal
med Skansen om ordenshuset där.
▶ I en motion föreslås att

IOGT-NTO:s kansli på Stora
Essingen ska säljas till ett
bostadsbolag och kansliets
verksamhet flytta ut. Även
sponsring nämns som
möjlig finansieringsform.
▶ En motionär vill se en

omfördelning mellan
förbunden i IOGT-NTOrörelsen, en annan önskar
att lokalföreningen får
behålla pengarna för
sålda fastigheter.

” Vi vill sätta agendan”
Vasst, tydligt och offensivt. Det är
målsättningen bakom förslaget till
nytt drogpolitiskt program.

Drogpolitik Ett nytt drogpolitiskt

program för IOGT-NTO är en av de frågor
kongressen ska besluta om.
– Tiden då IOGT-NTO var en defensiv
och reaktiv organisation är över. Nu vill
vi sätta agendan, säger Lucas Nilsson,
vice ordförande i IOGT-NTO.
Skillnaden mot det nuvarande är att
det nya ska bli mer framåtsyftande.
– Det ska inte bara ha som mål att
stävja en negativ utveckling, utan också
bygga upp en ny alkoholpolitik. Vi har
varit ganska defensiva en tid, men stödet
för en restriktiv alkoholpolitik är starkt
bland allmänheten och det finns all
anledning att flytta fram positionerna.
Förbundsstyrelsen vill till exempel att
det införs ett system för ”alkoholpaus”.
– Precis som ”spelpaus”, där man kan
registrera sig och då inte kunna handla
på Systembolaget och eventuellt andra

aktörer. Och så vill vi att Sverige tar
ansvar globalt och på EU-nivå för att
sprida restriktiv alkoholpolitik.
Även för narkotikapolitiken vill förbundsstyrelsen se förändringar.
– Även narkotikapolitiken har starkt
stöd bland allmänheten. Jag tror att det
gjort att vi kanske varit lite för nöjda
med sakernas tillstånd. Men vi måste
tänka nytt och hitta nya infallsvinklar,
säger han, och betonar att det är viktigt
att lyssna på forskningen.
– Vi vill se ett system med alternativa
påföljder för ringa narkotikabrott. Vi
tycker fortfarande att det ska vara kriminaliserat, men vi måste också förstå
att tingsrätt och böter inte alltid är det
bästa för att hjälpa den som har en beroendesjukdom, eller för unga personer
som experimenterar.
Även läkemedelsassisterad behandling,
Laro, tas upp i förslaget.
– Vi tycker att Laro ska finnas kvar,
men följas av psykosocial behandling.
Eva Ekeroth

Illustration: Medina Medina

Ett snabbdopp
i motionsfloden

▶ Att IOGT-NTO:s behand-

lingshem Dagöholm läggs
ner har fått några motionärer att föreslå att det sociala
arbetet rustas upp genom
satsningar på Kamrat
stödet, och att IOGT-NTO
startar ett behandlings
bolag för att kunna åter
uppta behandlingsarbetet.
▶ En motion vill hitta nya

former för engagemang,
och en annan vill att digitala arbetsgrupper skapas.
En vill höja medlemsavgiften till 200 kronor, en vill
förkorta kongressen, och
ändra stadgarna så att
antalet ledamöter kan
stanna vid tre i en föreningsstyrelse.
Eva Ekeroth

] Samtliga motioner finns
på iogt.se/kongress.
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse
Ordförande: Lucas
Nilsson (idag vice ord
förande). Född: 1990. Bor:
Malmö. Vice ordförande:
Monika Holmberg (idag
ledamot). Född: 1973. Bor:
Linköping. Kassör: Lina
Boberg (omval). Född:

1987. Bor: Uppsala. Ledamöter: Vanja Lindstedt
(omval). Född: 1952. Bor:
Örnsköldsvik. Tobias Wallin (omval). Född: 1972.
Bor: Uppsala. Jan-Ove
Ragnarsson (nyval). Född:
1958. Bor: Enköping. Anna

Frej (nyval). Född: 1973.
Bor: Vännäs. Kristina
Sperkova (nyval). Född:
1981. Bor: Gustavsberg.
] Längre presentationer finns
på accentmagasin.se/nominerade-forbundsstyrelse
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Semidigitalt
Junis IOGT-NTO-rörelsens

barnorganisation Junis har
beslutat att genomföra en
”semi-digital” kongress i år.
Det innebär att varje ombudsdelegation fått information
om förslag på plats att samlas på, oftast på ett hotell
eller konferensanläggning.
Junis kongress pågår 2–4 juli.

Foto: Istockphoto

Ulrica Ambjörn

Han vill leda IOGT-NTO
Ordförandeval Valberedningen

föreslår att nuvarande vice ordförande
Lucas Nilsson väljs till ny ordförande
i IOGT-NTO. Men vem är han?
– Jag är en trettioårig, glad och framåtsyftande Skånepåg som bor i Malmö
med min sambo Alina och vår katt
Sussi-Gulli. Jag har engagerat mig
i föreningslivet ända sedan jag var en
liten grabb, och har också hela mitt
yrkesliv i ideell sektor. Till nykterhets
rörelsen hittade jag som 18-åring.
Lucas Nilsson har suttit i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sedan förra kongressen 2019.
– Det är extremt lärorikt och väldigt
roligt att få vara med just nu, i den
utvecklingsresa som vi är mitt uppe i. Hela
rörelsen har lagt mycket energi på den
nya organisationen. Jag ser fram mot att
få fylla den med det vi ska bli i framtiden.
Hur vill du att IOGT-NTO ska vara om
fem år?
– Vi ska göra tydligare avtryck i våra frågor, ha flyttat fram våra politiska positioner och jagat alkoholindustrin på flykten.
Vi ska genom våra medlemmars röster
synas mer och höras mer. Fler människor
ska ha sett värdet i att bli medlemmar.
Varför är nykterhet viktigt för dig?

– Nykterhet för mig är frihet från
beroende och att slippa behöva begränsas av alkohol.
Men han anser också att nykterhet ger
personlig frihet.
– En frihet att få vara sig själv och inte
låta sin personliga lycka och sina sociala
relationer vara villkorade av alkohol.
Har du alltid varit nykterist?
– Som tonåring hade jag väl en tanke
på att jag skulle börja dricka när jag blev
äldre, men ju äldre jag blev desto mindre
lockade det.
Har du personligen dåliga erfarenheter av alkohol?
– Vem har inte det? Alkohol stör och
förstör, i det stora och i det lilla. Jag tror
att alla upplevt negativa konsekvenser av
alkohol, även de som dricker.
Vad ser du mest fram emot om du väljs
till ordförande?
– Att få vara med och göra avtryck, att
visa att vi behövs och gör skillnad. Vi är
de som står upp och kämpar för att alla
ska få rätt till ett fritt och rikt liv utan att
alkohol och andra droger ska hindra dem.
Tvekade du aldrig att tacka ja?
– IOGT-NTO förtjänar en ordförande
som är hundra procent hängiven. Som
samhället ser ut idag är det så mycket vi
behöver göra. Det är det som motiverar
mig och det skulle vara en otrolig ära att
få leda det arbetet.
Eva Ekeroth

Heldigitalt
UNF Ungdomens nykter-

hetsförbunds kongress
kommer liksom IOGT-NTO:s
att genomföras digitalt
med början ett par dagar
senare: 30 juni–4 juli.
Ulrica Ambjörn

Foto: Caroline Tibell

Som förbundsordförande vill Lucas
Nilsson göra avtryck: ”Vi ska jaga
alkoholindustrin på flykten.”

”Jag tycker
att man ska
investera
i framtiden”
Max Ås, som motionerar
om att Junis, UNF och NSF
ska få större del av intäkterna
från Miljonlotteriet , och IOGTNTO mindre.
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TEMA
INNEHÅLL: 26

Dubbla roller 32 ”En uppenbar säkerhetsrisk”

Koll på
krogen

Hot, våld och uthängning på sociala
medier. Alkoholinspektör är ett utsatt
jobb, men många krögare är också
tacksamma för det stöd de får. Accent
följde med på inspektionsrunda
en lördagskväll i maj.
TEXT Eva Ekeroth FOTO Marc Femenia
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Dubbla roller

När alkoholinspektörerna besöker en restaurang kontrollerar
de att alkohollagen följs. Men deras uppgift är också att
utreda lämplighet, hålla kurser och svara på frågor.
TEXT Eva Ekeroth FOTO Marc Femenia
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▶ Lukasz Kraczek
går igenom kassan
med Tom Fredriksson
på Trosa matstudio.

”Vi tittar på att inga
minderåriga eller berusade
serveras alkohol.”
Marie Johannesson, alkoholhandläggare

i baren. Lukasz Kraczek och Marie Johannesson frågar efter serveringsansvarig
och efter lite letande hittar barpersonalen Andreas Wallgren.
Marie Johannesson ber om en meny.
– Jag kollar att det finns mat och att
priserna är rimliga. Här kan man också se
att det alkoholfria utbudet är bra, säger
hon och pekar i menyn.

A

lkoholinspektörerna
Lukasz Kraczek och
Marie Johannesson tar
på sig ytterkläder och larmar dörren till kontoret
i centrala Nyköping. De
förbereder sig för kvällens inspektionsrunda. Sex krogar ska inspekteras.
– Vi vet aldrig hur kvällen ska bli
och vad vi kommer att möta, säger
Lukasz Kraczek.
Första stoppet är Sunlight hotell i
Nyköping, som är inhyst i en gammal
tvålfabrik. Restaurangen har inte ens
öppnat än, men några gäster sitter

Medan Lukasz Kraczek ber att få se personalliggaren går Marie Johannesson en
runda i lokalen. Den är stor och rymmer,
förutom baren, en restaurang och en
festvåning. Även om den sistnämnda inte
är i bruk under pandemin.
– Vi tittar på att det är ordning och reda
och att inga minderåriga eller berusade
serveras alkohol, säger hon.
Andreas Wallgren säger att pandemi
året varit tufft.
– Först bokade alla av och vi fick permittera personal. Sedan kom gästerna tillbaka medan personalen var permitterad.
Vår vd fick ställa sig i baren. Sådant går ut
över kvaliteten. Men nu har vi fullt varje
helg och är jätteglada för det, säger han.
Fast fullt är en sanning med
modifikation.
– Normalt tar vi 280 hotellgäster, men
för att hålla oss till restriktionerna vid
frukostserveringen tar vi nu bara 180,
säger han.
Nästa restaurang som får besök är
Libanon bar och kök. Fantastiska dofter
sprider sig från köket. Några spridda
sällskap sitter i restaurangen där borden
glesats ut. Omer Khalid är serverings-

ansvarig. Han är ny och har inte träffat
Lukasz Kraczek och Marie Johannesson
tidigare. Han säger att kassan är trasig
och att de därför fört personalliggaren
manuellt. Lukasz Kraczek ber honom
hämta alla som är i tjänst. De kommer ut
och berättar vad de heter och vad de gör.
– Det kommer att bli en anmärkning
för att personalliggaren inte är rätt förd,
säger Marie Johannesson.
Omer Khalid ser lite stressad ut, men
säger att han inte tycker att det är jobbigt
med kontrollerna.
– Nej, det är bra. Det är inget dåligt
för mig. Jag är ny här och kan inte allt. Fast
jag är inte ny i branschen. Jag har jobbat
på en bar i Norrköping i tre och ett halvt år.
Känner du till att du kan få utbildning
av kommunen?
– Men det blir svårt för mig. Jag kom
till Sverige för sex år sedan och är inte
så bra på att läsa och skriva, säger Omer
Khalid, men lovar att tänka på saken.
Nyköpings kommun bjuder på utbildning i Ansvarfull alkoholservering för
alla krögare. Utbildningen tar två dagar
och tar upp bland annat upp alkoholens verkningar, alkoholpolitik, och
konflikthantering.
– Då tränar vi bemötande genom rollspel. Utbildningen är populär. Det brukar
vara fullsatt på kurserna, säger Marie
Johannesson.
Även några av socialnämndens politiker har gått kursen.
– Vi har jättebra politiker i Nyköping,
▶
säger Lukasz Kraczek.
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◀ Lukasz Kraczek
kollar dryckes
sortimentet hos
Libanon bar och kök.
▶ Omer Khalid
visar Lukasz
Kraczek och Marie
Johannesson hur
Libanon bar och kök
möblerat lokalen för
att klara pandemi
restriktionerna.

Nästa stopp är O´Learys. En sportbar
som i vanliga fall rymmer 900 gäster.
– Här brukar det vara väldigt mycket
ungdomar och ganska trångt, säger
Marie Johannesson.
Nu är det långt ifrån fullt, trots att det
är lördag. Några ungdomar syns inte till.
– Ungdomarna uteblir helt under
pandemin. Om de kommer vill de gärna
”hetsdricka” och sedan samlas de utanför
dörren och diskuterar vart de ska ta
vägen. Kanske går de hem till någon,
vi vet inte, säger Johan Sörberg som är
restaurangchef.
Några gäster sitter lite väl nära varandra och tittar på fotboll tycker Lukasz
Kraczek och Marie Johannesson. Johan
Sörberg hojtar till besökarna, som tydligen är stamgäster, att dra isär borden.
Enligt reglerna får endast fyra personer
sitta vid samma bord och borden ska stå
med ordentligt avstånd emellan.
Marie Johannesson ber bartendern att
få en så kallad ”X-rapport”.

– Av den framgår vad som sålts hittills
under kvällen, förklarar hon.
Sedan ber hon Johan Sörberg att få
se menyn. Hon saknar det alkoholfria
sortimentet bland dryckerna.
– Det moderna är att inte skilja ut det
från det övriga sortimentet. Folk vill ha
en öl och bryr sig mindre om procenten.
Då vill de hitta all öl på samma ställe. Det
ska inte vara något särskilt att beställa
alkoholfritt, säger Johan Sörberg, och
visar att det finns alkoholfria varianter av
alla slags drycker.
Marie Johannesson och Lukasz Kraczek
är båda erfarna alkoholhandläggare.
De har jobbat i yrket tio respektive sju
år och verkar ha en god relation till
krögarna.
– Vi vill att de ska känna att de kan
ringa oss och ställa frågor, även ”dumma”
frågor. De ska bli sedda och lyssnade
på. Det ska vara lätt att göra rätt, säger
Lukasz Kraczek.
De säger att de är gynnade. De är två

och får jobba heltid med alkoholhandläggning. Så ser det inte ut överallt.
– I små kommuner kan det vara svårt
att hålla kompetensen uppe om de kanske bara har en tjänst och den dessutom
ska göra annat, som att inspektera miljö
eller tobak också, säger Lukasz Kraczek.
– Då är det bättre att köpa kompetensen från andra kommuner, säger Marie
Johannesson.
Vilket Oxelösund, Trosa och Gnesta
har gjort. De köper tjänsten av Nyköping
som på så sätt kan ha två alkoholhandläggare på heltid. Det är också skälet till
att nästa krog som får besök är sommarrestaurangen Läget i Oxelösund. Den ligger fint vid vattnet, i stadens gästhamn.
Här har handläggarna ett särskilt
ärende; de ska göra en delgivning av en
tillsynsutredning.
– Vi saknar en restaurangrapport som
inte kommit in, trots påminnelse, säger
Marie Johannesson.
Charlie Stenberg, som äger restaurangen, förklarar vad som hänt. Ett byte ▶
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av bokföringsbyrå gjorde att ärendet
föll mellan stolarna. Han tycker att det
är bra att alkoholhandläggarna dyker
upp emellanåt.
– Det blir alltid ett litet stresspåslag
när de kommer, men jag tycker att det
är bra. De är ett stöd. Att veta att de kan
dyka upp hjälper till att hålla på reglerna,
om det blir diskussion med gäster till
exempel, säger han.
Målet är att varje tillståndshavare ska
få besök minst en gång om året. Har det
varit problem med en krog blir det oftare.
Nästa anhalt är Trosa. Där väntar miljö
chefen Susanne Wase Smith som ska
följa med på de sista två besöken på kvällens runda. Hon ska kontrollera hur restaurangerna håller på trängselreglerna.
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”Det blir alltid
ett litet stresspåslag
när de kommer,
men jag tycker att
det är bra. De är
ett stöd.”
Charlie Stenberg,
krogägare

– Det är en utmaning, särskilt i äldre
byggnader, säger hon.
Och en sådan byggnad är precis vad
som står på tur för inspektion. I ett gult
litet hus med ett torn på taket ligger
Trosa matstudio. Restaurangen är full
med prång och gångar. Utanför finns en
uteservering under tak. Trots den kyliga
kvällen sitter flera sällskap ute. Även
inomhus är det fler gäster än det varit på
de krogar som fått besök tidigare under
kvällen och personalen har fullt upp.
Susanne Wase Smith anstränger sig
för att inte stå i vägen och bidra till
trängseln. Medan de andra pratar
med serveringsansvarige går hon raskt
igenom lokalerna.
Det är hon som beslutar om serveringstillstånden i Trosa.

◀ Marie Johannesson letar förgäves
efter rubriken Alkoholfritt i dryckes
menyn hos Johan
Sörberg på O´Learys.
▶ Kvällens pass är
avslutat och Lukasz
Kraczek, Susanne
Wase Smith och
Marie Johannesson
är på väg hem.

Hur går det till när ni anlitar Nyköpings
handläggare?
– De gör utredningen åt oss när någon
söker tillstånd, men det är ju vår nämnd
som äger frågan och jag som fattar beslutet, förklarar hon.
Kvällens sista visit görs på Bomans
hotell i Trosa. Det sorlar från restaurangen. Man skulle nästan kunna få
intrycket att det är en helt vanlig lördagskväll. Klockan närmar sig åtta,
vilket i pandemitider betyder att ser
veringen strax slutar och gästerna ska
vara ute 20.30.
– Det är svårt att få gästerna att äta
tidigt, säger Maria Krona, platschef
på Bomans hotell och ansvarig för
serveringen.

– Är det många som beställer upp till
rummet istället, undrar Lukasz Kraczek.
Inte särskilt många enligt Maria Krona.
– Vi har sett lite ökad minibarsförsäljning, men inte så många
rumsbeställningar.
Susanne Wase Smith påpekar att
några bord står lite nära varandra
i restaurangen.
– Vi försöker dela på sällskapen, men
sedan flyttar gästerna närmare varandra,
säger Maria Krona och ser uppgiven ut.
Hon är nöjd med hur alkoholhandläggarna hanterar uppdraget.
– Man får alltid snabb återkoppling.
Särskilt nu under pandemin har det varit
svårt att veta vad som gäller. Inte ens
polisen vet alltid hur lagen ska tolkas.
Man vill ju göra rätt, säger hon.
På väg tillbaka mot bilen konstaterar
Lukasz Kraczek att restaurangernas tillvaro verkligen påverkats av pandemin.
– Branschen har det tufft. Många skulle
önska att de åtminstone fick ha öppet till
23.00, så att de kunde ha två sittningar,
säger han.
Så vilken är er främsta uppgift, att
kontrollera eller att stötta krögarna?
– Både och. Det är lite olika från fall
till fall, beroende på vad som hänt
tidigare, var man lägger fokus, säger
Marie Johannesson. 

TILLSTÅND OCH INSPEKTION
T För att få serveringstillstånd ska

den sökande anses lämplig och till
exempel inte ha skatteskulder eller
vara kriminellt belastad.

T Sökanden ska också avlägga ett

prov för att visa att den har de
kunskaper som krävs.

T Folkhälsomyndigheten är ytterst

ansvarig för tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen. Länsstyrelsen
har tillsyn inom länet och ska biträda
kommunerna med råd. Kommunen
och Polismyndigheten har tillsyn
över efterlevnaden i kommunen.

T Vid inspektion kontrolleras att

- Serveringsansvarig finns på plats.
- Ordningen är god.
- Underåriga eller berusade inte blir
serverade alkohol.
- Påverkade personer inte uppehåller
sig där.
- Gäster inte tar med sig dryck
från serveringsstället.
- Marknadsföringen av alkohol håller
sig inom lagens gränser.
- Det går att beställa mat.
- Brandsäkerheten är godkänd.
- Det finns alkoholfria alternativ.
- Kvitto lämnas.
- Serveringsytan övervakas av
personal.
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I alkoholinspektörens jobb ingår
att kolla menyer och utbudet
av alkoholfria drycker.
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”
 En uppenbar säkerhetsrisk”
Motstridiga budskap och näringslivsintressen som får gå
före skyddslagen kan öka risken för alkoholhandläggarna.
TEXT Eva Ekeroth FOTO Marc Femenia

Kort om KAF-T

▶ Är sedan 1996 en yrkesförening för

kommunala alkohol- och tobakshand
läggare. Arbetar på alkoholområdet
främst med fyra frågor: nationella riktlinjer för alkoholhandläggning, standardiserade utbildningar för handläggare,
stärkta länsstyrelser och förstärkt
samarbete med polisen.

▶ MARI

LILJA WHITE

Ordförande i KAF-T och alkoholhandläggare i Osby kommun. Hon är socionom
och har arbetat med myndighetsutövning sedan 2000 och som alkoholhandläggare sedan 2014.

skett under pandemin, när politiker
tillåtit hemleverans av alkohol, genom
att kalla det mikrocatering och anse att
serveringen är avslutad när samtliga
flaskor är öppnade. I de flesta fallen har
tjänstemännen sagt nej, men politikerna
ändå beslutat att ge tillstånd.
– Vi vill bara att våra medlemmar ska
kunna tillämpa lagstiftningen så som
den är avsedd. Ska lagen ändras ska det
komma från lagstiftaren, inte från lokala

Foto: Istockphoto

Mari Lilja White bedömer att närings
livsintressen prioriteras allt oftare
av kommunpolitiker.
– Alkohollagen är en skyddslag, men
näringslivsintressen vinner mark på
den alkoholpolitiska skyddsaspektens
bekostnad.
Hon syftar bland annat på det som

Foto: Privat

M

ordhot, våld, besök i
hemmet, att bli uthängd på
sociala medier eller få bilen
förstörd, kan vara en del av
jobbet för alkoholhandläggare. Av en enkät som radioprogrammet
Kaliber gjorde i december 2019 framgår
att närmare var tredje handläggare blivit
utsatt för hot eller våld. Närmare var
femte hade utsatts de senaste fem åren.
Då är det extra bekymmersamt att handläggarna hamnar i kläm mellan lagstiftare
och myndigheter anser Mari Lilja White,
ordförande i Kommunala alkohol- och
tobakshandläggares förening, KAF-T.
– Riksdagen stiftar lagar som kommunen har i uppdrag att se till att de
upprätthålls. När vissa kommunpolitiker
och en myndighet som Tillväxtverket
skickar signaler om att lagstiftningen är
krånglig och kommunernas handläggare
besvärliga, då ser jag en fara för ökade
konflikter, säger hon.

politiker som väljer att bortse från den.
Hon är nöjd med att frågan
uppmärksammats.
– Hemleveranserna av alkohol under
pandemin har gjort att brister och systemfel som KAF-T påpekat i 15 år nu har
lyfts lite grann. Vad gäller utökade befogenheter för länsstyrelserna, så finns det
ju faktiskt med i den nya ANDTS-strategin.
Det hon syftar på är att länsstyrelserna
idag saknar påtryckningsmedel – som
vite eller rätt att överklaga felaktiga
beslut – när kommuner väljer att tolka
alkohollagen mot dess intentioner.
Hon efterlyser ökad tydlighet.
– Idag tolkar kommunerna lagen olika.
Om det hade funnits bättre tillämpningsstöd och standardiserade utbildningar för
alkoholhandläggare så hade tolkningsutrymmet minskat och vårt arbete varit
enklare. Hade dessutom Länsstyrelsen
haft större befogenheter så hade det varit
svårare att tänja på gränserna på det här
sättet, säger hon.
Hon tror också att ensamarbetande
alkoholhandläggare ofta är mer utsatta.
– Är man ensam kan det vara svårare
att stå emot påtryckningar. Hot och våld
förekommer i både små och stora kommuner. Men att göra tillsyn ensam, är ju
en uppenbar säkerhetsrisk.

270
alkohol- och tobakshandläggare
är medlemmar i KAF-T.
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Nykterhetsåret
I IOGT-NTO-rörelsen pågår en mängd
olika aktiviteter för människor i alla åldrar.
Här är några av höjdpunkterna ett normalår.
TEXT Ulrica Ambjörn ILLUSTRATION AnnaBella Gustafsson

Vit jul
IOGT-NTO-rörelsens kampanj
där vuxna uppmanas att fira
julhelgen utan alkohol. En mängd
roliga aktiviteter för stora och
små arrangeras i hela landet.

Julresa med UNF
Ungdomens nykterhetsförbund
arrangerar en uppskattad julresa
till alperna, fylld med aktiviteter
för unga.

Spela roll
Samma vecka som Alla hjärtans
dag infaller arrangerar Junis
med flera en uppmärksamhetsvecka fylld med seminarier för
vuxna om barn som växer upp i
familjer där någon vuxen dricker
för mycket.

Fika för alla
Den 1 oktober inleds Fika för alla,
där ambitionen är att synas i
offentligheten, bjuda potentiella
medlemmar på fika och berätta
om nykterhetsrörelsen.

Verksamhetsforum
I mitten av november är alla
medlemmar välkomna att under
en helg träffas, ha kul och få ny
kunskap på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka.
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Årsmöten
Våren innebär bråda årsmötes
tider i föreningar och distrikt
i IOGT-NTO-rörelsen.

Socialt forum
Ett arrangemang som brukar
genomföras en helg i april-maj på
Hjälmaregården i Sörmland, och
som samlar medlemmar som vill
umgås och pröva olika aktiviteter.

Folknykterhetens dag
Infaller på Kristi himmelsfärds
dag. På senare år har den vuxit
till en hel vecka som firas i många
föreningar, och som brukar ha
olika teman. I år var kampanjen
mot gårdsförsäljning i fokus.

Midsommar
Firas nyktert i många föreningar
landet runt. En klassiker är dans
kring stången på IOGT-NTO:s
folkhögskola Wendelsberg
i Mölnlycke.

Kongress
Sista veckan i juni vartannat år är
det kongress och folkfest i IOGTNTO, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Junis (Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF,
genomför sin stämma på hösten).
De år det inte är kongress ska det
vara Engagemangsfestival.

Almedalsdrinken
Somrig drink som lanserades av
IOGT-NTO-rörelsen till politikerveckan i Visby 2012 och som satte
agendan för alkoholfria mingel.

Sommarläger
Landet över arrangeras läger
i IOGT-NTO-rörelsens regi.

Semesterboenden
I Sverige finns en rad nyktra
smultronställen att besöka och
övernatta på. Du hittar dem på
www.nyktrasmultronställen.se.
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Foto: Ulrica Ambjörn

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

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

Nytt nätverk
IOGT-NTO Sveriges

landsråd för alkohol- och
narkotikafrågor, SLAN,
har startat ett nytt alkoholpolitiskt nätverk där IOGTNTO gått med.
Ulrica Ambjörn

Frihet i fara
Demokrati I ett förslag till

”Sista branschen
som inte fått krisstöd”

Emelie Svensson

Foto: Istockphoto

IOGT-NTO:s folkhögskola
Wendelsberg.

grundlagsändring föreslås
riksdagen få möjlighet att
begränsa föreningsfriheten
i Sverige. Detta för att göra
det möjligt att kriminalisera
terrororganisationer. Röster har höjts då det befaras
påverka demokratin negativt.

Efter ett ekonomiskt tufft år kämpar IOGT-NTO:s folkhögskolor Tollare och Wendelsberg för sin överlevnad.
Covid -19 För folkhögskolor som har

internat, kursgårdar och vandrarhem har
pandemiåret varit tufft.
– Vi har tappat miljoner, säger Sören
Eriksson, rektor på Wendelsberg
i Mölnlycke.
Men bland annat tack vare markför
säljning och bidrag från Våra Gårdar,
handlar det snarare om en nettoförlust
på 400 000 kronor.
– Så, vi klarar väl något år eller två till –
men inte mycket mer. Vi är i princip den
sista branschen som inte har fått något
krisstöd i Sverige.
Wendelsberg har sagt upp personal,
korttidspermitterat, och skjutit alla investeringar på framtiden. Sören Eriksson
menar ändå att det värsta har varit att
se hur hårt restriktionerna och omställningen av undervisningen har slitit på
både personal och elever.
– Hela vår verksamhet bygger ju på att
ha deltagarna här, en folkhögskola hand36 ACCENT NR 3 2021

lar om så mycket mer än teoretiska saker.
Men vi hyser gott hopp! Någon gång
måste det vända, säger han.
Anna Eriksson, rektor på Tollare i Nacka,
säger att det i stort sett varit stopp i ekonomin det senaste året.
– Vi fick bland annat stänga vår restaurang. Bolaget har tillsvidare räddats av en
kapitalstark förening.
Tollare har även sålt fonder, och gör en
kraftig översyn av hur de ska kunna möta
ett lika dåligt bokningsläge som i fjol
genom besparingar på personal och drift,
men också hur intäkterna kan ökas.
– Vi har strukturerat om så att korttidspermitterad personal arbetar i arbetslag med gemensamma uppgifter. Det har
sparat mycket pengar, säger hon.
– Men vi hoppas ändå på lite bokningar
till hösten, och det har faktiskt börjat
så smått.
Emelie Svensson

Peng till Park
Stipendium Egon Frid och

IOGT-NTO fick 4 000 kronor
vardera för arbetet och engagemanget för Park Bio i Vara,
vilket bland annat inneburit
att bion digitaliserats och
kunnat drivas vidare.
Ulrica Ambjörn

Digitalt diggas
Idéforum IOGT-NTO Mitt

och Norr har under våren
gjort en lyckad gemensam
satsning på digitala idéforum
för sina medlemmar. Något
som de tänker fortsätta med.
Ta del av deras tips, sidan 40.
Ulrica Ambjörn

”Jag har lärt känna
fantastiska människor,
och fått ett helt nytt liv”

Medlemmen
Lina Hamadeh
Som nyanländ i Sverige blev du tidigt
medlem i IOGT-NTO. Varför då?
– När jag kom till Sverige gick jag på
kurs hos en förening här i Ronneby. En
kvinna kom och talade om IOGT-NTO och
jag kände snabbt att jag ville vara med.
Jag hade sett hur alkoholen påverkat
många ungdomar negativt i mitt hemland Syrien. Och jag har lidit mycket av
att leva tillsammans med min tidigare
man, som var alkoholist.
– Men nu har jag gift om mig – tack
vare IOGT-NTO!
Grattis! Berätta mer.
– Jag träffade min nuvarande man
Christer, som var ansvarig i föreningen
i Ronneby. Vi inledde en relation – och
nu har vi precis gift oss. Jag är så glad!
Men det blev ett litet bröllop, på grund
av corona. Bara närmaste familjen.
Hur har de här senaste åren varit?
– Jättebra! Jag känner mig mycket
mer avslappnad jämfört med hur det var
i hemlandet. Ingen stress. Jag har lärt
mig svenska och startat ett språkcafé, en
kvinnoförening, och ”Föräldrar tillsammans”, som jobbar med att förebygga
ungas droganvändande. Före pandemin
ordnade vi aktiviteter varje vecka.
– Jag har så mycket energi och är
väldigt lycklig! Många bra saker har
skett för mig sedan jag blev medlem.
Jag har lärt känna fantastiska människor
och det är ett helt nytt liv för mig. Föreningen är som min familj.
Text: Emelie Svensson Foto: Hanna Franzén

Ålder: 57 år. Bor: Ronneby. Familj: Nygift
med Christer Karlsson. Fyra barn, varav
en dotter i Sverige som också är medlem
i IOGT-NTO. Gör: halvtidsanställd för IOGTNTO. Fritidsintressen: IOGT-NTO! Men
även att laga mat och gå ut med hunden.
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Du är chef för IOGT-NTO:s
utvecklingsavdelning
och jobbar bland annat med
att förbättra bemötandet inom
organisationen. Vad händer?
– Medlemmar har klagat på
att det varit svårt att komma
fram, och svårt att komma
rätt. Därför har vi tagit bort
knappvalen i växeln och
satsat på utbildning för personalen. Det har lett till färre
”tomma” kopplingar.
– Det är viktigt, för det är
sådant som annars kan skada
tilliten. Bättre att få tag på
någon som kan ställa fler frågor för att förstå vad den som
ringer menar, även om den
som svarar inte kan ge besked
direkt utan måste återkomma.
Frågan om bemötande
var också uppe på IOGTNTO:s årliga Verksamhetsforum i höstas?
– Där hade vi ett lyckat
seminarium om vardagsrasism.
Det handlar inte om rasism,
sexuella trakasserier eller
mobbning. Sådant vet vi hur
vi ska handskas med. Otrevligt
bemötande är mer subtilt.
Framöver ska fördomar
mellan olika grupper
inom IOGT-NTO lyftas?
– Det finns fördomar mellan
grupper och inom grupper. Är
man till exempel mer medlem
om man varit nykterist hela
livet än om man blivit det
sent i livet? Vi kommer att ta
fram affischer, broschyrer och
annat material som ska finnas
i våra lokaler.

➋

I maj upphörde all verksamhet på IOGT-NTO:s
behandlingshem Dagöholm. Skälet är dålig ekonomi.
Vårdkedjan Det betyder dock inte att

IOGT-NTO avvecklar engagemanget inom
vård och behandling. Det säger Kerstin
Eriksson, ordförande Dagöholms styrelse.
Efter en utredning har Dagöholms styrelse tagit beslutet att verksamheten på
IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm,
som ligger utanför Katrineholm i Sörmland, avvecklas. Enligt Kerstin Eriksson
är bakgrunden till beslutet att anläggningen är för kostsam och tungrodd.
– Det är ju ingen nyhet att vi haft
problem med ekonomin i flera år. Det är
en stor och personalkrävande anläggning, och så kom dessutom pandemin,
säger hon.
– Men visst är det sorgligt, det här
huset har betytt så mycket för många.
Bara den senaste femårsperioden har 450
människor fått hjälp och behandling här.
Den genomsnittliga beläggningen på
Dagöholm har legat på cirka 20 gäster,
i april fanns ett 10-tal kvar.
– Varje person har fått en egen plan för
framtiden efter Dagöholm, som gjorts i
samarbete med den placerande kommu-

nen. Ingen ska hamna mellan stolarna,
säger Kerstin Eriksson.
I verksamheten arbetar också 18 personer, som sagts upp. VD Thomas Barrögård
Fahlquist slutade tidigare.
– Han har slitit så hårt i flera år för att
få det att gå ihop. Det faller ingen som
helst skugga över honom, det vill jag verkligen understryka, säger Kerstin Eriksson.
Dagöholms styrelse fortsätter nu att
arbeta med fokus på framtiden.
– Det finns inga planer på att IOGT-NTO
ska avveckla sitt engagemang inom vård
och behandling, tvärtom ska det utvecklas, och vi ska presentera en plan för hur
det ska gå till.
2013 beslutade IOGT-NTO:s kongress att
det egna behandlingshemmet Dagöholm skulle sluta ta emot klienter som
medicineras med opioider, så kallad
läkemedelsassisterad behandling, Laro.
Istället skulle Dagöholm bli ett drogfritt
behandlingshem och erbjuda en hel
vårdkedja, från avgiftning till utslussning
i samhället.
Ulrica Ambjörn

Bild: Privat

Foto: Ulrica Ambjörn

Hallå där,
Sofia Modigh

Dagöholm läggs ned

➌

Eva Ekeroth
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Kerstin Eriksson, ordförande i stitfelsen Dagöholms styrelse.

Foto: Kent Eng

I rörelse
Utmärkelser
Linda Tjällden, Junis generalsekreterare, har placerat
sig på Ledarnas Heta lista
som en av framtidens
kvinnliga ledare.

Laila och Börje Karlsson

Foto: Istockphoto

i Horn har tilldelats Martin
Lönnebos kulturstipendium
2020 för stora ideella insatser
för det lokala kulturlivet.

Personnytt
Accentpodden avsnitt 39: Scouterna

På nytt jobb Björn Lindgren

”Alla flyttar härifrån så att det
bara blir en gammal gubbe kvar.
I perioder har jag varit helt ensam.”
Stig Gustafsson driver Dals-Eds scoutkår i stort sett på egen hand. Senare i kommer
han fylla 90 år. Följ med till Dalsland i senaste avsnittet av Accentpodden.
Lyssna på alla avsnitt av Accentpodden på accentmagasin.se/podcast.

är ny generalsekreterare för
Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

På nya uppdrag Andrine

Winther är ny ordförande
för IOGT-NTO-rörelsen ideell
förening, INRIF. Stefan Bergh
är ny ordförande i Miljonlotteriets styrelse. Britt-Marie
Börjesgård är ny ordförande
i Våra gårdars styrelse.

Covid-19 Pandemin har varit
förödande för många barn
som lever med missbruk i
familjen. En enda procent nås
av samhällets stödinsatser.
Uppgiften kommer från
årets kommunrapport från
IOGT-NTO-rörelsens barn
organisation Junis.
– Det är katastrofalt dåligt!
Det är uppenbart att systemet brister när så få barn får
den hjälp de behöver, säger
Mona Örjes, Junis förbundsordförande.

– Det behövs engagerade
politiker som skapar de förutsättningar som krävs för att
inga barn ska glömmas bort.
Årets kommunrapport
Med makt kommer ansvar tar
fasta på hur barns möjligheter att träffa trygga vuxna
minskat, eller till och med
försvunnit helt, under pandemin. Det stöd som finns för
barn som växer upp i familjer
med missbruksproblem har
på vissa håll pausats helt,
medan det på andra genom-

förts med olika anpassningar.
15 procent, 320 000, svenska
barn beräknas påverkas negativt av en förälders drickande.
Även om läget skiljer sig åt
mellan olika kommuner finns
en gemensam syn att redan
utsatta familjer blivit mer
utsatta under pandemin.
Svårigheten att göra hembesök vid orosanmälningar har
i vissa fall lett till att det tagit
längre tid innan missförhållanden upptäckts.

Foto: Linda Håkansson

Junis kommunrapport: Katastrofalt för utsatta barn

Mona Örjes , ordförande i Junis,
som varje år granskar kommunernas insatser för barn.

Ulrica Ambjörn
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IOGT-NTO säger

upp Skansenavtal
Vill inte längre finansiera verksamheten i ordenshuset Brofästet.
Ordenshus Avtalet innebär att förbundet åtar sig

att bemanna ordenshuset under cirka tre sommar
månader.
– Att vi sagt upp avtalet är inte så dramatiskt som det
verkar. Vi tycker att det ska vara verksamhet och aktivitet i lokalen, men förbundet kan inte bedriva lokal
verksamhet. Det gör distrikt och föreningar bättre,
säger Christer Wik, HR-chef på IOGT-NTO, som har
ansvar för bemanningen av guider i ordenshuset.
Staffan Hübinette är ordförande i föreningen Brofästet. Han är mer oroad.
– Huset har inte bara ett musealt värde. Det är en plats
att möta människor och få diskutera. Upphör avtalet
kommer den möjligheten att försvinna, säger han.
Han håller med om att det är viktigt med verksamhet i huset och att distrikt och föreningar är de som
ska driva den.
– Problemet är pengarna. Det kostar ungefär 200 000
kronor per år att hålla med guider i huset på den nivån
vi har nu. De pengarna har inte vi så vi kommer inte att
kunna skriva på något avtal.
IOGT-NTO-föreningen 14 juni har skrivit en motion
till IOGT-NTO:s kongress i sommar om att beslutet bör
rivas upp. Den har bland annat undertecknats av de
tidigare förbundsordförandena Sven-Olov Carlsson
och Anna Carlstedt.
– För att citera min mormor Helga: ”För att kunna
odla vingar, behöver en först ha rötter.” Det är bara att
minnas alla fantastiska arrangemang och utbyten med
Skansen genom åren för att inse att ett nära samarbete
är mycket givande, säger Anna Carlstedt.

Insats för världens barn
Insamling IOGT-NTO-rörelsens profilprojekt för årets Värl-

dens barn-insamling bedrivs i Serbien och heter Förändra
barnens livsvillkor från grunden. Två exempel på vad ett bidrag
kan betyda: För 50 svenska kronor kan volontärer åka gång till
Klisa och ta med musikinstrument och brädspel till barn och
ungdomar. 100 kronor räcker till en fotboll, som kan användas
i aktiviteter med 500 barn och ungdomar.
Ulrica Ambjörn

400

Skellefteåhushåll fick en flaska alkoholfri cider i sin

onlinebeställda matkasse tillsammans med en hälsning från
IOGT-NTO-rörelsen inför Folknykterhetens vecka.
Ulrica Ambjörn

Foto: Rune Nilsson

4 tips för lyckat
digitalt möte
Medlemsaktivitet IOGT-NTO Mitt

Brofästet stod ursprungligen i Tierps kommun i norra
Uppland. Sedan 1994 finns det på Skansen.
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och Norr satsar på digitala idéforum.
Här är ordförande Olle Häggströms
tips för att lyckas:
1. Håll det så enkelt som möjligt.
2. Håll ögonen öppna för att hitta aktuella ämnen. Vad händer i samhället? Vad talas det om?
3. Be en medlem eller någon annan i din närhet att inleda.
4. Skicka ut en länk direkt med inbjudan. Då blir det inget jobb
med att ta emot anmälningar.
Eva Ekeroth

Foto: Nathalie C. Andersson

Eva Ekeroth

Succé för föräldracoacher
Nu har IOGT-NTO Syds föräldraprojekt
IQ-certifierats och får en halv miljon
per år för att jobba vidare.

Föräldrar tillsammans I höstas star-

tade IOGT-NTO Syd projektet Föräldrar
tillsammans 2.0, som leddes av Rahma
Ali och Lina Hamadeh. Grundtanken
är att stötta tonårsföräldrar i Ronneby
och Rosengård, i hopp om att minska
droganvändningen i utsatta områden.
Programmet fick en raketstart. På två
månader hade de nått långt över årsmålet
på 140 deltagare – med hela 180 deltagande föräldrar. Föräldrarna hann träffa och
få föreläsningar av både organisationer
och myndigheter; allt från polis och
Maria beroendecentrum till Röda korset.
– Det har verkligen gått bra, bättre
än vi trodde, säger Rahma Ali, som är
föräldracoach i Rosengård.
– Många föräldrar uppskattar verkligen initiativet och tycker att det är bra
att få lära sig mer om vilka droger som
finns på gatorna, och vilka inkörsportar
som existerar för unga, fortsätter hon.
Både Rahma Ali och Lina Hamadeh
hjälper till med översättning mellan
svenska, arabiska eller somaliska för
de som behöver.
Stiftelsen ansvar för framtiden, SAFF, ska
finansiera projektet ytterligare två år,
med en halv miljon kronor per år.
– Två år till är ju fantastiskt! För vi har
fått många fler önskemål från föräldrarnas sida. De vill att vi bjuder in ytterligare myndigheter, socialtjänst och
psykologer, säger Rahma Ali.
Föräldrar tillsammans har också blivit
IQ-certifierat – en tydlig kvalitetsstämpel för framtida ansökningar.
– Vi hoppas såklart att vi kan återuppta
de fysiska träffarna så småningom, men
vi får invänta regeringens besked. Oavsett
det har mötena gått bra även digitalt.
De arbetar nu för att ordna en plattform med information, översatt till olika
språk, som kan spridas utanför Malmö
och Ronneby.
– Vi vill nå så många som möjligt.
Framöver vill vi fokusera ännu mer på
hur vuxna kan föra en god kommunikation med ungdomar, så att man inte
behöver koppla in socialtjänsten för
mindre saker.
Text: Emelie Svensson Foto: Emil Malmborg
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Läskande budskap
För tionde året i rad presenteras IOGT-NTOrörelsens Almedalsdrink. Drinken som satte
agendan för alkoholfria mingel.
TEXT Emelie Svensson FOTO Anna Simonsson
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L

inda Vismer var som ordförande
i Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF, med och kläckte idén till den
alkoholfria uppstickaren som
2012 tilldelades utmärkelsen Hetast i
Almedalen. Idag är hon förbundsstrateg
i IOGT-NTO och kan blicka tillbaka på
en succé som varit banbrytande för det
alkoholfria utbudet.
I februari 2012 satt en handfull personer som ville se en restriktiv svensk
alkoholpolitik och spånade: Hur ska vi nå
ut under politikerveckan?  
– Plötsligt var det bara en som knäckte
idén – vi ska väl göra en drink? berättar
Linda Vismer.  

◀ Örjan Åstrand,
bartendern bakom
Almedalsdrinken,
har precis skapat
den tionde i rad.
Eller rättare sagt: en
drinkmix att blanda
flera drinkar utifrån
– allt efter tycke, smak
och sammanhang.

Årets jubileumsmix
Almedalsdrinken 2021 består av
koncentrerad drinkmix med smak
av hallon och persika, som kombineras med ytterligare ingredienser.
Receptet är för en bas för 30 cl mix,
som räcker till 6–7 drinkar.
Ingredienser
20 cl outspädd hallon/persikodryck.
5 cl outspädd apelsinjuice.
5 cl agavesirap.
15 ml/3 teskedar citronsyrelag.
Normand
16 cl torr cider av valfri smak.
Skiva Carambole eller Lime.
Blanda Almedalsmixen i ett glas
med mycket is. Fyll på med torr
cider av valfri smak. Skär skivor
av carambole eller lime och lägg i.
] Recept på fler drinkar, samt för
agavesirap och citronsyrelag, finns
på accentmagasin.se/almedalsdrinken2021

hallon, vilket också ställde till med en
del problem.  
– Just det året förekom ett virus –
noroviruset – i frysta hallon. Det ledde
till att vi var tvungna att koka alla hallon
före servering. Jag kommer ihåg hur jag
hyrde ett litet hus i Visby och varje kväll,
efter jag minglat, sprungit, fixat, var
jag tvungen att gå dit och koka sju kilo
hallon till nästa dag.
Ett undermåligt alkoholfritt utbud
gör att folk dricker mer alkohol än de
egentligen vill, menar hon. Därför var
Almedalsdrinken viktig och tongivande.  
– Vi hade sånt sjukt självförtroende –
och bara körde! Vi ville också belysa det
orimliga med alkoholnormen och dess
konsekvenser. Det är samhällsfarligt
att alkoholdrycker uppmuntras och att
somliga upplever att det inte finns andra
val, säger hon.  
Almedalsdrinken var inte bara viktig
i ankdammen i Visby, konstaterar Linda
Wismer. Efter politikerveckan åker
många hem och sprider dess budskap. Hon tror att succén har en rad
orsaker: Drycken var
selfievänlig, det var lätt
att ta ställning – utan
att hamna i konflikt
med att vara alkoholkonsument – och
det var ett litet statement, oavsett politisk
Linda Vismer
bakgrund.  
–Dessutom var det en sjukt bra idé! Vi
hade rätt tajming och bra lagarbete. Om
den kommit fem år tidigare tror jag inte
folk hade varit redo. Hade vi kommit fem
år senare hade det inte varit en lika stor
ögonöppnare. Vi hade en perfekt lucka
och lyckades skapa en hajp, säger hon,
och fortsätter:  
– Drinken har banat väg, och blev en
av pionjärerna, för det alkoholfria utbudet.
Den var då som nu en politisk symbol
– både för problemet och lösningen.
Foto: Linda Håkansson

Till premiären i Almedalen hade nykterhetsrörelsen en ”Soberia”, en festlig
mötesplats med scen och mingelyta.
Bakom ett skynke snoppades över
7 500 jordgubbar till de totalt 2 500
drinkar som serverades. Gänget drog
skrindor med is som inte fick smälta,
och kämpade med konststycket att inte
göra drycken för kolsyrebubblad. Linda
Vismer minns särskilt en händelse från
det där första året, när den ideella organisationen Makthavare.se, ordnade ett
hajpat mingel.
– Inför detta hade vi skaffat 40 kilo
jordgubbar, och blandat hundratals
drinkar som stod redo när 500 personer
vällde in i den stora ruinen. Jag minns
så väl hur drinken togs emot med glädje
och pepp över att vi uppmärksammade
frågan, säger hon.  
Hon minns också hur en journalist i
Sundsvall fått nys om deras påhitt, och
ville ha ett smakprov. Då gick Linda och
köpte en termos, där hon hällde i drycken
och skickade i ett paket på posten.

– Han hälsade sedan att drinken var
god, men lite avslagen när den kom fram,
skrattar Linda Wismer, som var involverad i arbetet med drinken fram till 2015.
Andra året hade de bytt jordgubbar mot

Foto: Anna Simonsson

– Vi tänkte: Hur kan ingen i alkohol
industrin redan ha kommit på
”Almedalsdrinken”? Sedan var vi snabba
med att varumärkesskydda begreppet,
och såg till att det inte skulle gå att göra
en spritdrink som kallades ”Almedals
drinken vuxen-edition” eller något
annat upprörande.
De tog kontakt med en bartender,
som tog fram ett recept: jordgubb, lime,
fläder och mynta. En fräsch, kraftfull
smak, med färska bär, utan att vara för
söt. Så var den första Almedalsdrinken
född. En trevlig dryck – men också ett
tydligt budskap, enligt Linda Vismer.
–Vid den här tiden var Almedalsveckan
en alkoholtät miljö, och känt för sina
rosémingel. Det alkoholfria utbudet var
uruselt i Sverige vid 2012. Jag tror det är
svårt för oss idag att föreställa oss hur
tråkigt och katastrofalt det faktiskt var,
säger hon. 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Äventyr
som lockar

Många aktiviteter har pausats under pandemin
– men det finns undantag. I Dals-Ed växer Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, så det knakar.
TEXT Jens Wingren FOTO Kent Eng
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▲ Stig Gustafsson har
alltid idrottat och hållit till i skogen, som
skogsvaktare, scout
och orienterare.
◀ I skogen ovanför
Tavlans motionsgård
finns en hinderbana
utlagd. Amanda
Svensson tar sig fram
över stock och sten.

nnu en lastbil dundrar förbi
Tavlans motionsgård på väg
norrut mot sågverket i Nössemark. Skogen är traktens
livsnerv. Det är främst trä-, papper- och
wellpappindustrierna som håller Dalsland levande.
– Det går en timmerbil upp till Nössemark var tjugonde minut ungefär, säger
Stig Gustafsson.
Hit till Ed flyttade han från Åmål för
snart 60 år sedan, 1962. Han blev scout
redan vid åtta års ålder och nykterheten
fick han genom idrotten.
– På den tiden hade vi inte ledare, vi
kunde gå ut i skogen några killar i samma
ålder och vara ute en vecka i sträck, man
lärde sig genom att göra, säger han.
Han har äntligen fått båda sina
covid-vaccinationer och i april kunde han
återgå till att leda Dals-Eds scoutkårs
torsdagsträffar på Tavlans motionsgård efter att länge tvingats hålla sig
på avstånd.
Hans fru gillar också att röra på sig och
samma dag Accent är på besök var de ute
och gick fyra kilometer i skogen, trots att
Stig fyller 90 senare i år.
– Det är det som är galet, för jag driver
▶
den här scoutkåren nästan själv. Alla
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flyttar härifrån så att det bara blir en
gammal gubbe kvar. I perioder har jag
varit helt ensam, säger han.
En efter en stannar bilarna till på Tavlans
parkering och släpper av barn, från åtta
års ålder och uppåt. Det är så kallade
spårar-, upptäckar- och äventyrarscouter
som samlas denna kväll. Några av de som
varit med ett tag har scouthalsdukar runt
halsen och skjortor med påsydda märken. En av föräldrarna stannar kvar, det
är Christer Olsson, som tillsammans med
de något äldre utmanar- och äventyrar
scouterna, under det gångna året hjälpt
till under Stig Gustafssons frånvaro. Som
många andra föräldrar kör han sina barn
flera mil för att komma på scoutträffarna.
– Vi har många ungdomar som kommer
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”Jag kommer försöka
vara engagerad
i scoutkåren även
när jag går på
universitetet.”
Erik Högfelt

från landsbygden, troligen beror det på
att det inte finns lika mycket fotboll där,
säger Stig Gustafsson.
Under pandemiåret 2020 ökade
antalet svenska scouter med 3 000. Även
i Dals-Eds scoutförening ökade antalet
medlemmar, från 37 till 51, och av dessa
är 41 under 25 år. Efter en prova-på dag
i september blev närvaron på träffarna
så stor att det till och med orsakade
problem.
– Vi hade fyra barn i gruppen som var
duktiga lobbyister i skolan och var bra
på att dra med sina kompisar hit, säger
Christer Olsson.
Även antalet aktiviteter ökade trots
pandemin, men några traditionella sommarläger, som annars är höjdpunkten på

◀ 30-talet scouter
har slutit upp denna
torsdag för brännboll
och hinderbana.
▶ Victor Olsson
visar upp sina
scoutmärken.

scoutingåret har inte kunnat arrangeras.
Denna torsdag har 32 scouter samlats
på gräsplätten nedanför motionsgården,
bland andra Stig Gustafssons barnbarnsbarn Joel och Hampus. Med utsträckta
armar skapar barnen en cirkel. Medan
Stig Gustafsson letar efter deltagarlistan
får patrullerna Björnen och Bävern dra
sina patrullrop.
Erik Högfelt leder en uppvärmning i cirkeln. Han och en handfull andra scouter i
övre tonåren finns på plats för att hjälpa
till med det praktiska. De äldre har sina
egna träffar på fredagar.
– Vi kan hitta på lite vad vi vill så länge
vi är utomhus. Om några veckor kanske
det kan bli en hajk till ett ställe som heter
Hagtjärn, säger Erik Högfelt.

Men frågan är om det är någon i den
gruppen som kommer att ta över facklan
efter Stig Gustafsson. Redan till gymnasiet söker sig många unga utanför
kommunen. Den som sedan vill fortsätta
plugga vidare måste söka sig ännu längre
bort. Erik Högfelt har siktet inställt på
att läsa industriell ekonomi i Trollhättan
efter gymnasiet.
– Det är ju bara 40 minuter med tåg
så jag kanske pendlar lite varannan helg
eller så. Jag kommer försöka vara engagerad i scoutkåren även när jag går på
universitetet, säger han.
Christer Olsson har däremot slagit
ner bopålarna strax söder om Ed och
hjälper gärna till i föreningen. Men han
är inte nykterist och kan därför inte rent
formellt engagera sig i styrelsen för en av
nykterhetsrörelsens scoutkårer.

och sorlet dör sakta ut. På bilvägen ett
stenkast bort dundrar ännu en lastbil
med kubb förbi på väg till Nössemark.
Ännu lever Dals-Ed. 

DALS-ED
T Dals-Ed är en kommun i Dalsland,

belägen mellan Bengtsfors och den
norska gränsen, med cirka 4 700 invånare. Cirka 3 000 bor i kommunens
enda tätort Ed.

T Eds centrum ligger inklämt på en

landbrygga mellan spetsarna på de
avlånga sjöarna Stora och Lilla Le.
Norr om orten sträcker sig Stora Le
hela vägen in i Norge, omgiven av
branta slutningar som störtar ner
i den nästan 100 meter djupa sjön.

T Förutom skogen är turism en viktig

näring för samhället.

T Ålderskategorier inom scouting

Barnen delas upp i två brännbollslag och
spelet börjar. Efteråt försvinner barnen
upp i skogen för att ta sig fram över en
hinderbana. När de kommer tillbaka
till gården samlas de runt en eld. Stig
Gustafsson sträcker upp ett finger i luften

8–9 år Spårare
10–11 år Upptäckare
12–15 år Äventyrare
16-18 år Utmanare
19–25 år Roverscout
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JUST NU

Gårdsförsäljningskampanjen (och
kampen) fortsätter
Folknykterhetens vecka
var startskottet för
iogt-nto:s gårdsförsäljningskampanj, och med
mängder av skickade
politikerbrev, publicerade
insändare och tusentals
utdelade flygblad så ska
vi alla vara fruktansvärt
stolta över vår insats.
Men det är nu det
börjar! En riktigt effektiv påverkanskampanj
är en som pågår under
längre tid, en som tål att
upprepas och nötas in.
Så det är exakt vad vi ska
göra nu, året ut! Oavsett
om du vill engagera dig
som enskild medlem eller
genom din förening så har
vi samlat ihop de verktyg
du behöver för att hålla
lågan uppe.
iogt.se/medlemssidor/kampanjer

”Tänk att det
går att få in så
mycket festkänsla i en digital kongress!”
Winnie Blom-Jensen
Verksamhetsutvecklare

Snart kommer vi hem
till dig (ja, digitalt alltså)
Nu är nedräkningen igång på allvar och
snart, snart, snart är det dags för iogtnto:s kongress. Visst ses vi där? Och med
”där” menar vi såklart i våra egna vardagsrum, framför våra egna skärmar. För som
du vid det här laget vet är ju årets kongress
100% digital.
Det är inte bara förhandlingar och
omröstningar som flyttar hem till dig i år –
så gör även underhållningen. På invigningsfesten en 28 juni gästas vi av ingen mindre
än... äsch, det låter vi vara en hemlighet
tills du bläddrat fram till annonsen i detta

nummer! Alla förhandlingar kommer
streamas genom Zoom i Facebook-gruppen
”iogt-nto Diskussion” och all underhållning kommer på samma sätt streamas i
Facebook-gruppen ”iogt-nto”. Så är du
ännu inte medlem i dessa grupper är du mer
än välkommen att gå med i dem nu.
Allt du behöver veta - inklusive länkar
till de aktuella Facebook-grupperna - hittar
du på vår fullmatade kongresswebb.
Årets kongress pågår 28 juni till 4 juli.
Varmt välkommen - det ska bli så roligt!
Läs mer på iogt.se/kongress

”DAGS ATT RUNDA AV. TYVÄRR HINNER VI INTE MED MER IDAG.”
Hamnade det du brinner för längst ner på
dagordningen igen? Blev du avbruten mitt
i en mening? Är era föreningsmöten en
”one-man-show”?
Känner du igen dej i exemplen, eller har
du kanske egna? Det är du inte ensam om.

Som medlem är du en viktig del av
bemötandekulturen i iogt-nto. Genom
att uppmärksamma den här typen av
beteenden kan vi göra skillnad. Just du kan
vara det goda exemplet genom att lämna
utrymme, eller genom att höja rösten.
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HÅLL KONTAKT

KALENDARIUM
JUNI

15
25
28

Huvudkontor

JULI
Anmälan till Pumpen öppnar
Det är förvisso fem månader kvar till Pumpen
(18 november) men med
det sagt går det utmärkt
att anmäla sitt lag redan
nu! Du anmäler er på:
pumpen.iogt.se

Midsommarafton
Hur inspirerar vi bäst
vår omgivning till att fira
nyktert? Dela med dig av
tips i Facebook-gruppen
iogt-nto Medlem!

IOGT-NTO:s kongress
Kongressen pågår
28 juni – 4 juli
iogt.se/kongress

1

Upptäck nyktra smultronställen under semestern
Sommartider och semestertider - du vet väl om
att det finns fler flera fina
semesterhus du som medlem kan hyra? Ta chansen
att upptäcka ett nytt
smultronställe i sommar!
nyktrasmultronstallen.se

När restriktionerna lättar...
I skrivande stund har regeringen
utlovat lättnader i pandemirestriktionerna redan under juni. Samtidigt
som vi ser fram emot det något oerhört
vill vi uppmana alla att vara fortsatt
uppmärksamma på gällande råd
och restriktioner.

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 Medlemsservice:
medlemsservice@iogt.se

Har vi rätt e-postadress till dig?

Hela kalendariet finns på iogt.se/event

Nu kan du som har
Bank ID själv logga in
i vårt medlemsregister
och se din medlemsperiod,
dina värvningar, uppdatera
dina kontaktuppgifter mm.
All information finns här:
iogt.se/medlemssidor/tillmina-sidor

Du kan vara den som gör det ideella arbetet
inkluderande.
Vi vill gärna ta del av dina tankar!
Läs mer och dela med dig av dina idéer och
funderingar på hemsidan.
Allt om kulturprocessen hittar du på iogt.se/bemotande

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

Förbundsordföranden

Jag valde en väg
där hjärtat är med

N

är jag 1996 gjorde ett
skifte i yrkeslivet från
näringsliv till nykterhetsrörelse så var det av
ett enda skäl. Jag ville att
hjärtat skulle vara med
i mitt arbete – och att det jag gjorde
skulle ha betydelse för människor.
1996 blev jag medlem och fick anställning
som konsulent i UNF Halland, och 2000
i IOGT-NTO. Nitton år och fyra tjänster
senare valdes jag vid kongressen i Lund
till förbundsordförande för IOGT-NTO.
Om det är något jag känt under dessa 25
år så är det att hjärtat fått vara med, och
att jag fått vara en del i det som händer.
Oftast i samverkan med det som är IOGTNTO:s allra största resurs, våra ideellt
engagerade medlemmar. Det fina med
IOGT-NTO som organisation är att vi verkar
på så många plan. Att vi ser och förstår
helheten och att det vi tycker är viktigt
hänger ihop. Vi styrs av våra grundsatser
demokrati, solidaritet och nykterhet, som
utgör vår värdegrund, och vi strävar efter
att uppnå vår vision att alkohol och andra
droger inte ska hindra människor att leva
ett fritt och rikt liv. Vi vet att mycket av
det vi gör tar tid – ibland väldigt lång tid
– och då är det tur att vi är begåvade med
superkraften uthållighet.
I mer än tio års tid har vi tagit kam-

pen mot gårdsförsäljning, en kamp som
fortfarande pågår. Under flyktingkrisen
hösten 2015 var vi en av de framträdande
organisationerna bland de som engagerade sig för transitflyktingar som kom
till Stockholm Central. Ett stort ideellt
engagemang hos medlemmar och volontärer gjorde det möjligt. Vi såg till så att
alkoglassen blev reglerad tillsammans
med andra alkoholpreparat. Det tog visserligen tre år för att få till en lagändring,
men vi lyckades. Vi har en omfattande
föreningsverksamhet som betyder
mycket för många och gör stor skillnad
lokalt, där vår kamratstödsverksamhet
inte sällan handlar om liv eller död.

”Vi vet att mycket av
det vi gör tar tid – ibland
väldigt lång tid – och
då är det tur att vi
är begåvade med superkraften uthållighet.”

När vi nu kan lägga vår stora interna
utvecklingsresa bakom oss är det dags
att använda den fulla kraften till
att göra skillnad i våra viktiga
frågor. Min förhoppning är att
vi alltid, och på alla sätt, ska
framhäva att vi är en nykterhetsrörelse. Att vi är stolta
över det, för att vi är viktiga,
för att samhället behöver
oss, och för att ingen
skulle fylla tomrummet
om vi inte fanns.

Johnny Mostacero

Johnny väljer
Alla engagerade
medlemmar som
ger av sin tid för att
genom IOGT-NTO förändra
världen till det bättre.
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Alla förtroendevalda
som under dessa år
bidragit med engagemang och kunskap för att
IOGT-NTO ska stå starkt även
i framtiden.

Jag ser fram emot:
Den stundande digitala kongressen där
vi ska fatta viktiga beslut för
framtiden, och att pandemin
släpper sitt grepp.

28

JUNI

Min önskan: Att IOGT-NTO
efter snart fem år med fokus
på organisationsutveckling
nu kan lägga den mesta kraften på att
förändra samhället
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Posttidning B

Accent, Box 12825
112 97 Stockholm

Dags att runda av.
Tyvärr hinner vi inte
med mer idag.
Hamnade det du brinner för längst ner på dagordningen igen?
Eller blev du avbruten mitt i en mening?
Eller är era föreningsmöten en ”one-man-show”?
IOGT-NTO är en demokratisk organisation där vi välkomnar alla
oavsett etnicitet, kön, ålder, religion och politisk tillhörighet.
Genom att se och lyssna till alla individer väljer vi att välkomna
fler till vår nyktra gemenskap.
www.iogt.se/bemotande
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