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IOGT-NTO kampanjar för världens barn
IOGT-NTO-rörelsen är en av organisationerna bakom
Radiohjälpens insamling för Världens Barn. Det är
fjärde året rörelsen deltar i insamlingen och medlen
har bland annat gått till verksamhet för utsatta barn
i Kambodja och Laos, till att stärka barns rättigheter
i Sri Lanka, till fotbollsprojekt för gatubarn i Tanzania
och till rehabilitering av ungdomar i Kampalas slum.
Projektet i Kampala är ett av våra viktigaste projekt
och det drivs av organisationen UYDEL. De arbetar
för att stärka utsatta ungdomar i Kampalas slum.
Ungdomar som sökt sig till huvudstaden i hopp om
arbete och ett bättre liv, men istället hamnat i missbruk, kriminalitet och sexhandel. Sammanlagt tar
UYDEL emot ett tusental barn och ungdomar varje år
i sin verksamhet, mycket tack vare vårt stöd. UYDEL
arbetar även alkoholpolitiskt med att ta fram statistik, bevaka alkoholindustrin och påverka politiker för
en bättre lagstiftning. Det behövs. Uganda är, enligt
Världshälsoorganisationen WHO, det land i världen
med högst alkoholkonsumtion.

Junis skapade teatersommar i Stockholm
Årets teaterkollot slog deltagarrekord. 130 barn
som under början och slutet av sommaren jobbat med teater tillsammans med Junis. Detta är
ett arrangemang som görs för sjunde året och i år
hölls det i Norrtälje, Häggvik och Södertälje. Tillsammans med ledarna jobbar barnen med sina
egna idéer till färdiga föreställningar genom lekar,
improvisation och mycket teater. Sista dagen på
veckan är det föreställningen där barnen visat sina
egna producerade pjäser.
Självklart så har ledarna vävt in Junis profiler:
drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och
mänsklig miljö i övningarna. För att uppmärksamma miljön så har barnen varit delaktiga i att samla
burkar och petflaskor som gruppen skänkt till
Världens barn. Den demokratiska profilen jobbar
man med hela tiden då barnen får vara med och
bestämma allt från lekar till sina pjäser.
En sammanfattning av sommaren med Junis –
en succé.
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Mehmet Kaplan
Ordförande
”Beslutsfattarna
kommer att lyssna,
det måste de göra”

Hur bra är vi på det vi gör?
Det är en fråga som jag ofta ställer till mig själv. Är nykterhetsrörelsen framgångsrik och vad skulle vi kunna göra annorlunda? Folkhälsoinstitutets senaste
rapport” Effekter av lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete –
R 2008:22” visar att allt färre vill sänka skatten på alkohol.
Är det för att de alkoholrelaterade skadorna i form av misshandel, rattfylleri och alkoholförgiftning har ökat de senaste åren? Påverkas opinionen av att
antalet kvinnliga alkoholister i Sverige har ökat med cirka 50 procent och att
antalet manliga alkoholister har ökat med cirka 25 procent åren 2003-2007?
Jag vill ju gärna tro att IOGT-NTO också har påverkat opinionen, för inte
kan det väl vara så att allt vi har gjort i samband med hotet om en sänkning av
alkoholskatten var förgäves?
När vi i distriktsstyrelsen planerar för den framtida verksamheten känns det
tryggt att ha mer än ett århundrade av idogt arbete att luta sig mot. Samtidigt är
vi medvetna om att det behövs nya idéer och en dynamik eftersom arbete sällan
uppstår av sig självt. Vi måste skapa en bra grogrund och vattna där det växer
för att skapa de miljöer där de nya idéerna kan frodas.
Men finns det något facit? Folkhälsoinstitutet pekar på flera olika områden.
Polisen kan öka samt effektivisera sina insatser för att begränsa illegal alkoholhantering. De kan också öka antalet slumpmässiga alkoholkontroller i trafiken.
Kommunerna kan bli mer restriktiva när de beviljar och förlänger serveringstillstånd eller godkänner tider för öppethållande. Sjukvården kan utveckla sin
alkoholrådgivning; acceptansen för att läkare ska fråga sina patienter om deras
alkoholvanor har ökat enligt ovan nämnda rapport.
Men allt detta är sådant som andra ska göra. Vi kan hjälpa dem att göra det
genom att skapa ett tryck på politiker i vår närhet. Ring, skriv ett vykort eller
skicka e-post till den politiker som sitter som beslutsfattare inom det område
som du tycker är mest angeläget. Om du kontaktar oss i distriktsstyrelsen så
kan vi hjälpa till med kontaktinformation.
Att vi blir alltfler medlemmar i distriktet och i hela landet som uppmärksammas i medierna gör att vår röst blir ännu mer betydelsefull.
Beslutsfattarna kommer att lyssna, det måste de göra!

mehmet.kaplan@riksdagen.se

Appell utges av:
IOGT-NTO Stockholm, Box
16015, 103 21 Stockholm
Telefon: 08-21 45 15
E-post: stockholm@iogt.se
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Skicka material till tidningen

senast den 19 vwwvv per mejl
till ake.olofsson@hotmail.com,
alternativt till Appell, c/o Åke
Olofsson, Svartviksslingan 73,
167 38 Bromma.
På iogt.se/stockholm hittar du
aktuell information. Där kan du
också prenumera på distriktets
elektroniska nyhetsbrev.
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Så vad tycker partierna till de förändrade reglerna till alkoholservering i Stockholm stad? Appell har ställt gruppledarna i stadshuset
mot väggen. Text: Bo Höstedt. Research: Helene Sigfridsson.
IOGT-NTO har under 2008 fört fram budskapet om att
stoppa alkovåldet i samband med Folknykterhetens
vecka och också i andra kampanjsammanhang under
året. Det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och våld, inte minst hos polisen kan man
finna tydliga bevis för detta. Brottsförebyggande rådet
har också undersökningar som visar på ökande våld i
anslutning till krogtäta miljöer i tätorter.
I det perspektivet vill IOGT-NTO uppmärksamma att
alkoholen ofta är en bortglömd faktor när media rapporterar från olika våldsdåd, många med fatal utgång.
När Ulf Kristersson tillträdde som Socialborgarråd i
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Stockholm var hans inställning att dygnet-runt-öppna
krogar hör en storstad som Stockholm till. Kristersson
var ivrigt påhejad av tillståndsnämndens ordförande
Peter Lundén-Welden trots polisens och akutvårdspersonalen på Södersjukhusets tydliga signaler om att
skadorna från alkovåldet tog onödigt stora resurser i
anspråk. När lagen inte lämnade något utrymme för
förslaget gavs dock möjligheter till alkoholservering för
bl a sushi-barer. I ett försök att kartlägga partiernas
inställning till de förändrade reglerna frågade Appell
gruppledarna för partierna i Stadshuset om deras
uppfattning.

Vänsterpartiet anser att alla
restauranger med serveringstillstånd ska gå STAD-utbildning i
ansvarsfull alkoholservering. Vi
tycker att kraven på kök för allsidig matlagning kan modifieras enligt socialtjänstförvaltningens förslag i tillståndsutskottet.
Rosa Lundmark, borgarrådssekreterare

Miljöpartiet tycker att det är rimligt
att även sushibarer och vegetariska
restauranger får servera alkhohol,
eftersom restauranger bör behandlas på ungefär samma sätt, oavsett
matkultur.
Vi vill att man ska vara restriktiv med att bevilja
serveringstillstånd med senare serveringstid än
kl. 01.00. Personligen tycker jag egentligen att
inga alkoholtillstånd alls bör ges efter kl. 3. Det är
inte partiets ståndpunkt nu, men jag håller på att
initiera en diskussion om det.
Vi anser att det ska vara lätt att förlora tillstånd
för de restauranger som missköter sig.
Stefan Nilsson, gruppledare

Ställen som i alla andra avseenden
är restauranger och i övrigt betraktas
som sådana, blev med det gamla regelverket klassade som något annat.
För att ge alla krögare samma villkor
behövde reglerna därför ändras.
Samtidigt som vissa regler har mjukats upp har dock
både tillsynen och det förebyggande arbetet utökats. Vi
socialdemokrater ville dock gå längre än så. Bland annat föreslog vi att STAD-utbildning skulle vara obligatorisk för alla restauranger med alkoholtillstånd. Dessutom ville vi att villkoren för serveringstillstånd skulle
inkludera krav på tydliga och väl synliga skyltar om
vilka insläppsregler som gäller, för att på så vis undvika
diskriminering. Tyvärr röstades vårt förslag ned av den
borgerliga majoriteten.
Vi får aldrig blunda för alkoholens skadeverkningar.
Jag och socialdemokraterna med mig kommer även i
framtiden att arbeta för en restriktiv alkoholpolitik.
Carin Jämtin, oppositionsborgarråd

Jag tycker att det är bra och har
röstat för förslaget. Den förra
ordningen var otidsenlig och dåligt
anpassad till dagens mat- och krogkultur. Problemen med alkohol ska
bekämpas med andra metoder anser
jag.
Per Ankersjö, gruppledare

De nya reglerna möjliggör serveringstillstånd för krogar som
tidigare inte kunde få serveringstillstånd på grund av att de saknat stekbord. Det
är en bra förändring eftersom de gamla reglerna
inte tog hänsyn till den förändrade matkultur,
med salladsbarer och sushirestauranger, som
finns i Stockholm idag.
Kristdemokraterna anser att det är vikigt att
man har de sociala aspekterna i åtanke när man
diskuterar riktlinjerna för serveringstillstånd. För
kristdemokraterna är det centralt att serveringstiderna är reglerade. Normaltiden ska vara
mellan kl. 11.00 och kl. 01.00, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat. Alkohol ska inte
serveras längre än till kl. 05.00. Vi förordar att
man är fortsatt mycket restriktiv med att bevilja
serveringstillstånd med senare serveringstid än
kl. 01.00.
Ewa Samuelsson, borgarråd

Det är nödvändigt att de
regler kring alkoholservering som finns anpassas till en modernare syn
på matlagning. Food courts, sushirestauranger
eller andra typer av serveringar som tidigare
haft svårt att få alkoholtillstånd, ska bedömas
som andra restauranger. Det är en naturlig del
av en internationell huvudstad. Däremot bör inte
korvkiosker eller andra kioskliknande serveringar
omfattas av samma regler.
Lotta Edholm, borgarråd
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Den 8-10 september samlades 800 narkotikamotståndare från hela världen i Stockholm till World
Forum Against Drugs. Det är den första konferensen i sitt slag och beskyddades av H.M. Drottning
Silvia som också inledningstalade.

bild: pierre andersson

Stipendium till Carin Götblad

Vit jul fortsätter

Det första stipendiet ur Kjell E Johansons
minnesfond har tilldelats Carin Götblad,
länspolismästare i Stockholm.
Enligt juryns motivering fick hon det för
sitt betydelsefulla och offensiva arbete
mot missbruk och sociala problem. Hon
arbetar med stor kunskap och saklighet, övertygelse och
uthållighet, oräddhet och mod och med barn och ungdomar i fokus.
Carin sa i sitt tacktal att det var det första utmärkelsen
hon fått för sitt arbete, vilket gjorde henne extra glad.
Carin Götblad berättade under en halvtimme om sitt
arbete som chef i Stockholm och hur hon förändrat arbetet
i positiv riktning.

Förra årets satsning på en Vit jul blev en succé.
Många skrev på ett kontrakt, där man lovade
att vara nykter under julhelgen och på så sätt
ta ställning för alla barns rätt till en vit jul.
Mycket är sig likt från förra året, men vissa
delar som har utvecklats och förändrats. En
viktig sak är att målgruppen inte bara är föräldrar, utan vuxna i allmänhet. Man behöver
inte ens vara vuxen i barns närhet, utan vem
som helst över 18 år kan skriva på ett kontrakt,
där man lovar vara vit under juldagarna.
På vitjul.com finns alla information om allt
man behöver veta om projektet.

Ny distriktskonsulent
Kajsa Elveberg heter distriktets nya konsulent. Hon har tidigare arbetat på förbundet
på bland annat medlemsservice och IOGT-NTO direkt. De senaste åren har hon varit
projektledare på UNF. Kajsa är i grunden sociolog och har varit medlem i rörelsen
sedan åttiotalet och var då aktiv i Södermanlands distrikt. Kajsa påbörjar sin tjänst
som distriktskonsulent den 1 november.
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Nykterhetskalendern.
Gotemplargården Älvsjö
Kulturprogram på söndagar med NBV.
Inträde 30 kronor med kaffe.
14/9 kl 18 Kinda - land i förndring
Författaren Cecilia Lindqvist en av Sveriges främsta Kinakännare talar.
28/9 kl 18 Människor jag mött. Lars
Nilsson berättar ur ett mångskiftande liv.
12/10 kl 18 Folkmusik i våra hjärtan
med Maria Spelmanslag.
26/10 kl 18 Möte med Svalbard– nyanser av is. Fotografen Karin Schilt
berättar i ord och bild.
9/11 kl 18 Politikes villkor – och dess
pris. Tidigare finansborgarrådet Kristina
Axén Olin.
23/11 kl 18 Amerika efter noter med
specialensemblen.
7/12 kl 18 Julkonsert med Långbrodalskören under ledning av Kerstin
Edewald Berg.
14/12 kl 18 Lars Forssell i helfigur. En
studiecirkel presenterar sitt arbete.
Ordenshuset på Skansen
29/10 kl 18 Se filmen ”Körkarlen”,
efter Selma Lagerlöfs berättelse med Victor Sjöström och Hilda Borgström. Matti
Bye ackompanjerar på piano och orgel.
Skansenentré: vuxna 65 kr, barn 6-15 år
30 kr. Ingen föranmälan.
Hem-och konsumentkommittén
22/10 kl 13 Det nya Vällingby. Rundvandring med arkitekt Jon Höjer.
26/11 kl 13 Liljevalchs Konsthall: Den
stora färgskrällen - målningar av Sigrid
Hjertén. Isaac Grünewald och Leander
Engström.
Anmälan tre dagar innan till Märta
Schilt, tel 08-99 97 79.
Nykter träffpunkt för alla
Lokalen på Ringvägen 74 är öppen ti, on,
fr kl 10 – 16.
29/8 kl 12 Inte faan blir man friskare
av kultur! Bengt Göransson f d kulturminister.
12/9 kl 12 Alkohol, droger, kriminalitet och en life story.

19/9 kl 12 Jelinek-kurvan. Atmiss
Svenne Stenberg och Kristina.
26/9 kl 12 Barn som behöver stöd för
att de är inbundna, slutna eller utåtagerande. Rolf Karlsson psykiatriker.
3/10 kl 12 Hepatit och hiv. Peter Roth
från Comebackföreningen.
10/10 kl 12 Andliga vandringar. Jonny
Coutant från Comebackföreningen.
17/10 kl 12 Vad är Reikki? Inta från
Comebackföreningen.
31/10 kl 12 IOGT-NTO som samhällsförändrare. Bo Högstedt, IOGT-NTO.
7/11 kl 12 Är gud religiös? Lars-Åke
Lundberg, tidigare fängelsepräst.
14/11 kl 12 Barn till missbrukare.
Elisabeth Hagborg
28/11 kl 12 Kärlekens fem språk.
Maria Bergström.
5/12 kl 12 Rädda Sverige, om rädslan
i vårt samhälle. Micke Lund f d polis är
författare till boken Rädda Sverige som
kommer ut våren 2009.
21/10 kl 12 Imamen och prästen samtalar om andligheten inom religionen.
Muhammad Muslim Imam och Larsåke
Lundberg f.d. fängelsepräst.
11/11 kl 12 Homo seglare eller jurist
spelar det någon roll? Peter Roth RFSL
och Tobias Tengström IOGT-NTO.
18/11 kl 13 Vad kan polis och socialtjänsten göra för att hjälpa ungdomar på
glid? Micke Lund och Leif Lindberg.
Äldrekommittén
9/10 kl 13 Tematräff. Ringvägen 74.
21-22/11 Vi hjälper till att förbereda
och genomföra Julmarknaden i Möjligheternas hus. Vill du hjäpa till ring AnnMarie Tjärnkvist, tel 08-531 758 68.
Lf 339 Alliance och lf 4112 Enskede
15/10 kl 18 Sätrabäljarna på Klara Södra
Kyrkogata.
30/10 kl 18 Läkaren Margareta Rickman Törnkvist talar.
13/11 kl 18 Evert Hellqvist svarar för
programmet.
27/11 kl 18 Bingo
12/12 kl 18 Lucia

IOGT-NTOs Pensionärsförening
15/10 kl 13 Skördefest och höstauktion
på Ringvägen 74.
19/11 kl 13 Bilder ur Astrid Lindgrens
liv. Jakob Forsell berättar om sin nyutgivna bok på Ringvägen 74.
17/12 kl 13 Nu är det jul igen...
IOGT-NTO-kören framför ett program
med anknytning till advent och jul på
Ringvägen 74.
Huddinge lf 4774
8/10 Förberedelser för insamlingen till
Världens Barn.
10–11/10 Insamlingen Världens Barn i
Huddinge Centrum.
13/11 kl 19.30 Pumpen på huvudbiblioteket i Huddinge, Kommunalvägen
28A.
26 /11 Julkortstillverkning i Kvarnbergsgården.
30/11 Kaffeservering i Brofästet på
Skansen.
10/12 kl 18 Luciafest i Kvarnbergsgården med Junis och UNF.
Södra kretsen
Program i lokalen på Ringvägen 74.
Måndagar kl 13-15 café. Kaffe/te med
hembakat bröd serveras.
Tisdagar kl 17.30 Motionspromenad
med bastu och kaffe.
Onsdagar kl 15.30-18.30 Ungdomsverksamhet (teater).
Torsdagar kl 10 Gymnastik med Chi
Gong. Kaffe serveras före motionen.
12/10, 9/11 kl 14 Söndagscafé med
musik och dans.
Comebackföreningen
Vi träffas på Ringvägen 74.
4-5/10 kl 10-16 Loppis, fiskdamm för
barnen, servering. Vi tar emot gåvor ring Jenny Sjödin 0704-474657.
18-19/10 kl 13 Vernissage med
konstnärerna Staffan Von Arnold och
Gunnilla Staff.
Vernissage och servering. 1-2/10,
15-16/11, 29-30/11, kl 13-16. Konstnärer
ännu ej fastställda.
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Ett fritt liv utan
sprit och knark!

Bli medlem i Sveriges snabbast växande folkrörelse.

Jag vill bli medlem i IOGT-NTO och
accepterar medlemslöftet

IOGT-NTO
BETALAR
PORTO

Namnteckning *

Namn *

Personnummer * (10 siffror)

Adress

Postadress

E-post

E-post

Önskad förening

Värvarens namn och medlemsnummer
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* Obligatoriska uppgifter

IOGT-NTO
SVARSPOST
110 577 500
110 12 Stockholm

