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Ledare

2016 - nytt åt, ny strategi och nya möjligheter
2016 är fortfarande nytt och det
känns ännu lite ovant att skriva
det nya årtalet och inte av slentrian
fortsätta skriva 2015. För IOGTNTO är det dock mycket mer som
är nytt än en 5:a som ändrats till en
6:a. I kongressen i Lund fattade vi
bland annat beslut om en ny 6 årig
strategi som börjar gälla från och
med i år.

medlemmar. Att vi har en gemensam strategi är viktigt för att vi ska
vara ett IOGT-NTO och inte dra
åt olika håll. Dagen efter att denna
tidning kommer ut ska vi träffas
och diskutera just hur vi kan arbeta
med strategin på lokal nivå. Hur
kan vi bryta ner den och vad vi
kan göra lokalt för att arbeta för att
förverkliga den.

Strategin har fokuserats på tre
områden till skillnad mot den förra
som innehöll sex områden.

På kongressen togs också ett drogpolitiskt program och en social
plattform.

• IOGT-NTO är en modern,

De oroliga tider vi lever i med
människor som tvingas på flykt
verkar fortsätta. Kongressen i Lund
beslutade också om målet att ”arbeta mot rasism och för en demokratisk samhällsutveckling”.

traditionell folkrörelse som
Manusstopp:
1/4
Manusstopp:
3/8
Manusstopp: 10/10

Mer information hittar du på:
stockholm.iogt.se

erbjuder nykter gemenskap
• IOGT-NTO utmanar
alkoholnormen
• IOGT-NTO driver en politik för
ett nyktrare samhälle

Appell söker medhjälpare
# Korr-läsare
Är du en ”språkpolis” som älskar svenska
språket är du välkommen att korr-läsa
Appell inför varje nummer.

# Administratör
Älskar du ordning och reda och deadlines passar du bra till detta uppdrag. Det
handlar bland annat om att samla in text
och bild, skriva notiser, ha koll på deadlines och utgivningsdagar.

# Skribent och foto
Du tycker helt enkelt om att skriva och
fota. Det handlar om längre reportage
och kortare artiklar om vad som händer
inom IOGT-NTO:s Stockholms distrikt.
Maila ditt intresse och en kort presentation till mail@ulrikanilsson.se
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Så här i årsmötestider tittar vi lite
extra på denna strategi när vi skriver våra arbetsplaner. Distriktsstyrelsen har tagit fram en arbetsplan
för vad vi vill fokusera extra på
under året. Denna planen ska bland
annat diskuteras under distriktsårsmötet som i år kommer hållas på
Tollare folkhögskola.
Strategin är vad man kallar nivåneutral och det innebär att den är
gemensam och ska kunna användas
av förbund, distrikt, föreningar och
Jonas Svensson
Distriktsordförande
IOGT-NTO Stockholm
0701-71 29 33
jonas.svensson@iogt.se

Alla dokument går att finna på iogt.
se/dokumentbibliotek
Jag ser dom här dokumenten som
verktyg för hur vi kan arbeta för vår
vision om ett samhälle, en värld,
där alkohol och andra droger inte
hindrar människor att leva ett fritt
och rikt liv.
Jag hoppas att jag under 2016 kommer få träffa dig på våra föreningsmöten, studiecirklar, kulturevenemang, fika, årsmöten, på barrikaden
och andra ställen där IOGT-NTO
har aktiviteter.
God fortsättning på 2016.

IOGT-NTO

Nytt rekord för Vit jul-kampanjen
30 486 personer lovade att fira en
vit jul.

2015 års kampanj slog rekord igen
med nära på 4 000 fler underskrifter än 2014. Det var för 10:e året i
rad som kampanjen Vit Jul arrangerades IOGT-NTO.
Det genomfördes även 230 aktiviteter runt om i Sverige under jullovet.
Dryga 30 aktiviteter mer än under
jullovet 2014.
Intresset för att skänka pengar
både till kampanjen och till arbetet
för vit jul visar även det positiva
resultat.

”Jag vill tacka alla våra medlemmar
för deras insats för utan dem hade
det inte blivit något alls. Tillsammans gör vi stor skillnad och det är
så häftigt.”
Lisa Greve Verksamhetsutvecklare
Vit Jul
Läs mer om kampanjen på
www.vitjul.se eller besök Vit Jul
på Facebook.
https://www.facebook.com/vitjul/

Välkomna på Distriktsårsmöte
Styrelsen för Stockholms distrikts IOGT-NTO kallar härmed till ordinarie
distriktsårsmöte för IOGT-NTO.
Plats: Tollare folkhögskola, 132 42 Saltsjö-Boo,
Datum: 2016-03-19
Starttid: 09:00
Antalet ombud till distriktsårsmötet är baserat på antalet betalande eller
avgiftsbefriade medlemmar vid årsskiftet 2015-12-31. Varje IOGT-NTO-förening väljer
två ombud med fyra suppleanter. Medlemsantal över 50 berättigar till ytterligare ett
ombud med två suppleanter per påbörjat 50-tal medlemmar utöver de första 50.

Motion till distriktsårsmötet kan inges av
varje medlem, förening och krets inom
distriktet och skall vara distriktsexpeditionen tillhanda den 7 februari 2016.
Det går även att maila in motionen till
stockholm@iogt.se.
Kostnad 50kr/person, inkluderar lunch
och fika.
Anmälan kan göras per tel 08-21 45 15
eller e-post stockholm@iogt.se.
Glöm inte anmäla om du önskar
specialkost.
Avgiften betalas i förväg till IOGT-NTO
distriktets bg 5490-7795 eller pg 1807-7.
Vi debiterar 200kr om inte återbud
anmäles till distriktsexpeditionen
senast torsdagen den 17 mars.
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Föreningsliv

Stand up med Vildvuxen
Folk trängs i Konferensen på Klara
Södra. Ljudliga skratt ekar över
kyrkogården. Ikväll är det inte
vilken tillställningen som helst,
föreningen Vildvuxen bjuder på alkoholfri dryckesprovning och stand
up. Evenemanget har också lockat
många, 60 personer tros ha passerat under kvällen. Nio personer
testar lyckan på scen. Alla är dock
inte välkomna att testa sina skämt
under kvällen. Evenemanget hade
en tydlig policy där endast tjejer och
icke-binära personer fick köra. Vad
säger arrangörerna om det?
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- Stand up är en bransch som är väldigt mansdominerad och vi tycker
att det behövs mer utrymme för
tjejer för att ta plats inom komedi.
Vi är tydliga med att även inkludera
icke-binära, det är ett samlingsord
för könsidentiteter som inte följer
den strikta uppdelningen man eller
kvinna. En icke-binär person kan
både vara man och kvinna, ett kön
däremellan, växla mellan olika eller
identifiera sig som inget kön.
Till skillnad från många andra
evenemang inom IOGT-NTO har
Vildvuxen lyckats locka många

människor utanför sin egen förening men även utanför rörelsen,
vilket avspeglade sig både bland de
som var på scen men även i publiken. Farida al-Abani, vice ordförande i föreningen, tycker att det är
precis sådana här aktiviteter som
behövs.
- Alla människor har ett behov av
att hitta på roliga aktiviteter en
fredagkväll, det ska inte bara vara
förunnat oss nykterister.
Många av de som var bekanta med
stand up sedan innan tyckte att det
var skönt att det inte fanns någon
alkohol.

- Man känner att publiken är med
en och fattar ens skämt, de är
genuint intresserade av att lyssna på
vad man har att säga, säger en av
komikerna.
En av komikerna som har stor
erfarenhet av stand up är Therese
Sandin som även har kört i Storbritannien. Hon uppskattar initiativet
och att det utmanar idén om att
stand up måste vara en mansdominerad bransch.
- Många har ju uppfattningen att
stand-up är en mansdriven bransch,
vilket den till viss del är. Detta
ändras dock för varje initiativ som
tas av kvinnor för att inkludera fler
kvinnor.
Hon menar också att det var en bra
stämning som även fick nybörjarna
att känna välkomna.
- Stämningen under kvällen var
otroligt härlig och tillåtande. Jag
tror inte att någon av nybörjarna
som körde inte fick mersmak efter
det här.

Kvällen började med en dryckesprovning då man fick testa sex olika
typer av alkoholfritt vin, de flesta
olika typer av mousserande viner.
Ett inslag som var väldigt uppskattat, dock var det några i publiken
som gärna hade sett ett lite större
utbud med fler typer av drycker.

Är du intresserad av att testa din
vingar på scen? Anmäl dig till
Farida al-Abani på farida_ammar@
hotmail.com för att få reda på när
nästa tillfälle är.
Text: Viktor Watz
Foto: Wilda Kristiansson

Arrangörerna hoppas att det här
konceptet kan bli ett återkommande
evenemang i föreningens kalendarium. Nästa tillfälle är 23 januari och
då är också tanken att ta in andra
format som diktning och spoken
word. Enligt Farida är dessa tillfällen perfekta för den som vill testa
sina skämt eller dikter för första
gången.
- Alla erfarenheter är välkomna!
För den som inte har kört förut och
inte känner för att börja på en klubb
eller pub ute på stan är miljön som
Vildvuxen erbjuder trygg med en
riktigt härlig stämning.
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Medmänsklighet på hög nivå
En mörk kväll i sena november,
på Hangaren i Skarpnäck, träffas
volontärer som under 2015 har
hjälpt till att ta emot flyktingar med
behov av sovplats. Lotta Källarbo
och Trifa Ahmad har fixat fika för de
ca 15 personerna i alla åldrar, och
tillsammans med Leif Andersson
berättar de om verksamheten medan fikat avnjuts.

– Jag är en av er, fast inte här! - Jag
hjälper till i Häggvik, berättar Leif
Andersson.
Han jobbar i Häggvik och tog initiativet när Sofia Modigh skrev på
Facebook, att de sökte frivilliga.
– Jag tänkte att det var något
konkret jag kunde göra för att
hjälpa. Men dagen jag skulle börja,
ringde Sofia och sade att hon inte
kunde komma, men att jag skulle
få nyckeln. Jag blev livrädd, de är
flyktingar, de talar ett annat språk,
vad ska jag göra? Utbrister han med
en panikslagen röst.
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Han insåg ganska snabbt att det inte
är så svårt som det lätt kan verka.

– Det var några som dansade square
dance när vi först kom dit, en krock
som uppstod för att gästerna kommit in i förtid, men det var inget
problem. Vi drog fram madrasser,
fixade fika och problemet var löst,
berättar han.
Enligt honom är det inget problem
om man inte kan arabiska eller
teckenspråk, det går alltid att hitta
en lösning.
– Folk förstår inte vilken stor insats
det här är men samtidigt hur enkelt
det är. Det svåraste är att få upp
folk på morgnarna, berättar Leif
och skratt brister ut i lokalen.
Ganska snabbt insåg Leif och
många andra att det finns en
behovstrappa bland flyktingarna.
Först är det internet, för att kunna
informera familjen, sedan en dusch.
Mat, sovplats och annat är
sekundärt.

– Vi har inga jättestora resurser,
men vi kan erbjuda någonting jätteviktigt för dessa människor. Mat,
sovplats och en stund lugn och ro,
säger han.
Trifa vägrar kasta ut folk.
Trifa Ahmad hjälper till i Alby och
tolkar en del eftersom hon kan
arabiska, farsi, kurdiska, svenska
och engelska. Där hon jobbar finns
det 40 platser och de har öppet
dygnet runt, men det händer att det
inte räcker.
– Ibland får vi ett samtal att någon
är på väg och ibland dyker folk bara
upp. Det kan vara under nätter samt
att det är kallt just nu. Egentligen
ska vi avvisa dem, men vi kan inte
säga nej till någon som inte har någonstans att gå, så vi lägger ut fler
sovplatser.
Eftersom hon kan så många språk
så är det många som söker kontakt med henne genom Facebook.

Hon har tagit emot över 100 000
kronor från familjemedlemmar till
flyktingar som hon förmedlat, men
också fått samtal från folk som vill
tillbaka efter att de nått sina
destinationer.
– Jag fick ett samtal från ett 40-tal
transitflyktingar som åkt till
Finland där det fått asyl, men väl
där möttes de av en mob som kastade stenar och sa “vi vill inte ha er
här”.
Andra kommer till Sverige, men
vill återvända till länderna de kom
ifrån.
– En del kommer hit och tror sig
kunna leva ett medelklassliv. Istället
blir de satta på en buss till ett boende i Skellefteå, ute i skogen, tre
timmar till närmaste affär med en
buss som går tre gånger om dagen.
Enligt Trifa är det en svår omställning om man kommer från en stad
och medelklass. Då hjälper de till
att komma till ambassaden och fixa
pass.
Centrallager är framtiden för civil
hjälp.
För att underlätta hjälp i framtiden
håller det på att öppnas ett magasin
för att lättare kunna hantera bortskänkta kläder, mat och sponsring,
berättar Lotta Källarbo och Leif
Andersson.
– På Odenplan har vi skapat ett
centrallager för att ingen ska behöva säga nej till artiklar, utan allt ska
gå att lämna där. Även ett lager för
mat som ska kunna köras ut, är på
gång. Som det ser ut idag får vissa
nattboenden mycket av en vara och
inget av det andra, berättar Lotta
Källarbo.
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Dessa nya lager kommer vara samarbeten mellan flera organisationer
och kommer även att riktas till
asylboenden. Det kommer även att
underlätta för att att ta emot större
sponsring.
– En del saker är jättelätta att få
sponsring på. Tandborstar till
exempel, jag tror att Röda Korset
har närmare tiotusen av dem. Men
deodorant är närmare omöjligt att
få tag i, berättar Leif Andersson till
skratt från volontärerna. Behovet av
engagemang kommer att förändras.
När kommunen öppnade ett
boende i Älvsjö trodde många att
arbetsplatsen nästan skulle försvinna, men eftersom boendet bara
tog emot barnfamiljer kvarstod
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det mesta. Den typiska flyktingen
är en ensam man, och de var inte
välkomna.
– Efter gränskontrollerna trodde
vi att det skulle komma färre, men
dagen efter kom 180 och sedan
stabiliserades nivån runt 100.
Kyrkan tar emot folk för det mesta,
men inte söndagar och måndagar av
historiska skäl.
– Nu har vi strategiskt nog öppet
de dagarna, eftersom att det är
uppenbart att behovet av vår hjälp
fortfarande finns, berättar Leif.
Och även om behovet av nattboende försvinner, är det andra delar där
ett behov av volontärer kommer att
finnas.

– Vi måste driva vår verksamhet
och öppna upp samhället för de
som kommit längre i asylprocessen.
Dels behövs folk i magasinen för att
sortera och dylikt, sedan vill vi hålla
språkcafèer och andra aktiviteter,
berättar Lotta Källarbo.
Text & Foto: Samuel Noa Greén

Krönika

Notiser

”I år kommer jag och hälsar på hos
alla föreningar.”

Nu kör vi dropgkampen i
Stockholms distrikt!
Drogkampen är en frågesportstävling,
där kommunens politiker på ett lättsamt
sätt testar sina kunskaper gentemot övriga partier i kommunen. Det blir frågor
om droger, men också en hel del allmänbildande frågor. Helt enkelt en lättsam
tävling kring ett allvarligt problem.

Drogpolitiska kommitteen
söker Er!
Vill din förening eller är ni ett gäng medlemmar som vill vara med och genomföra
drogkamper i Stockholms distrikt?
Anmäl i så fall ert intresse till
u_deppert@hotmail.com.

En av mina livsdeviser som jag
försöker leva efter är att inte låta
kunskap stanna kvar hos mig. Det
kan vara på grund av alla år jag arbetat med folkbildning. Jag har valt
att låta det bli en del av min livsstil
att lära vidare. Det kan handla om
alltifrån teori till mycket praktiska
saker. Jag kommer på mig själv med
att göra detta både privat och när
jag arbetar.
När jag applicerar mitt synsätt på
mitt arbete blir det så tydligt att just
engagemanget är det jag brinner
för. Jag ser människor som brinner
för något och som för sin kunskap,
sitt engagemang vidare till andra.
Det ger den där härliga känslan av
att befinna sig på riktigt inom en
folkrörelse. Jag läser programboken
och alla tips som kommer in om saker som händer ute i föreningarna.
Sen tänker jag på traditionen av att
ge nyårslöften och hur jag och mina
vänner en gång för länge sedan
beslutade oss för att bara ge roliga
löften.

Vi kunde lova att gå på bio, lära oss
dansa hip hop (ja, det här utspelade
sig för ett antal år sedan), besöka
något nytt land och så vidare. Så
bestämmer jag mig för att kombinera de här två tankarna. Låt inte
kunskap stanna kvar och ge roliga löften. I den tankekedjan som
följde så började ett bra nyårslöfte
utkristallisera sig. I år är året när
jag ska besöka alla föreningar. Jag
ska vara med på någon verksamhet. Ta till mig all kunskap och föra
den kunskapen vidare och vidare.
Det kommer bli ett spännande och
roligt år. Jag kommer lära mig mer
om vad ni gör och jag kommer
sprida er kunskap vidare. Vem vet,
kanske just den informationen, den
kunskapen kommer leda till nya
metoder eller verksamheter som
kommer göra just vårt distrikt ännu
lite nyktrare.
Anna Elgh
Distriktskonsulent
IOGT-NTO Stockholm
0707-78 70 03
anna.elgh@iogt.se

Ulrike Deppert,
samordnare för drogpolitiska
kommitteen.

Aktiviteter på IOGT-NTO
Klara gården

22 februari 13.00 – 15.00.
Sångstund med omtyckta sånger ur
folkrörelsesångboken. Samtidigt har
Pensionärsföreningen sitt årsmöte.
21 mars 13.00 – 15.00.
Lokalföreningen Seda till Turkiet. Fazilet
Taskin berättar om den kulturresa som
föreningen gjorde våren 2015.
25 april 13.00 – 15.00.
Våren är här. I-N Kören under ledning av
Maude Sjödin presenterar ett program ur
sin repertoar.

Rättelse
I programboken står det att LF 5958
Upplands Väsby håller sitt årsmöte den
11:e februari. Det stämmer inte. Aktuellt datum är tisdagen den 9:e februari
2016 kl. 19.00 i hyresgästernas lokal på
Hagvägen 27.
För anmälan kontakta ordförande IngBritt Norberg på 08-590 810 72 eller
maila; ing-britt.norberg@comhem.se
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Runes tankar

Minnesota runt 1915. Emil arbetar som dräng på en stor farm.

I tider som dessa när vårt land
berikas med så många nya personer
och nationaliteter känner jag mig
väldigt svensk. Jag kunde ha varit
amerikan. 19 år gammal utvandrade min far till USA. Han var inte
flykting. Han ville ha ett arbete.
Som bondson kunde han sela en
häst, mjölka en ko, plöja en åker
och slå ett gärde. De var fyra barn
på gården och den äldste skulle ta
över. De andra fick söka sig bort.
Min far hade en dröm. Han ville arbeta och spara så han kunde
köpa en egen gård. Det var 1912.
Han var inbokad på Titanic i tredje
klass. Han kom aldrig med. En nära
begravning kom i vägen.
Min far blev aldrig medborgare i
USA. Han och några från Polen,
Irland och kanske något mer land
letade jobb i Minnesota och
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Kannada, vandrade över gränsen,
sökte sig till de stora farmerna. Det
gick bra vår, sommar och höst. På
vintern fanns inget. De lärde sig
aldrig engelska. De skapade sitt eget
språk. En vinter brast hans blindtarm, fick sjukhusvård i sex veckor.
Det tog hårt på de sparade pengarna. Men han överlevde.
1932, när han hunnit bli 40 år,
återvände han, hittade den gård
han trodde på. Pengarna räckte
till kontantinsatsen, till de första
djuren och redskapen. Brodern och
banken hjälpte till med resten. Han
sökte någon att dela arbete, husrum
och kanske något mer. Annons i
Falköpings Tidning: Hushållerska
sökes, ett barn inget hinder. Hon
som senare blev min mor svarade.
Nybliven änka med två små pojkar.
Hon hade fått lämna sitt arrende,

sälja sina djur och allt annat på
auktion, betala på lånen. Så fann
de varandra: Hanna och Emil. Ett
barn följde med. Det andra flyttade
till mormor. Efter ett tag gifte de
sig och så småningom föddes jag.
Jag var tredje barnet och skulle inte
ta över gården. Det var tur – för
gården och för mig. Jag fick läsa,
som man sade då, och kunde kombinera studier med stipendier och
arbete.
Sommaren 1963 åkte jag till USA
för att få uppleva det land där min
far arbetat i 20 år. Jag var ledare
på ett pojkläger utanför Boston i
Massachusetts. Många av oss som
jobbade där kom från olika länder.
Efter lägret fick vi resa runt och bo
hemma hos olika familjer. Många
av dem kände svenska invandrare.

Notiser
Gå en kurs i väskflätning –
återbruka mera
När: Lördag 5 mars kl 10-15
Var: NBV:s lokaler på
Bergsunds Strand 43, Hornstull
Kostnad: 450 kr för materialkostnad
och fika.

Anmälan: Senast onsdag 2:e mars
per mail till lotta.nordh@nbv.se
Kontaktperson: Lotta Nordh
070-311 10 87
New York 1973. Domaren Millard L. Midonick har just förklarat att detta barn är min son.

Nästa år var det amerikadags igen
nu som reseledare för Reso och
en grupp tempelriddare. En dag i
Chicago blev en av deltagarna sjuk.
Han kunde ingen engelska så en
annan deltagare stannade kvar för
att hjälpa honom. Som tack bjöd jag
henne på middag. Den kvällen blev
vi ett par, hon som nu i mer än 49
år varit min fru.
Sju år senare är vi i New York för
att adoptera vårt andra barn. I hans
födelsebevis står att jag är hans biologiske far. Inte sant. Vem som var
hans far visste ingen, troligen inte
hans mor heller.

Hon kom till USA som barnflykting från krigens Grekland. Det
gick bra för de flesta greker men
inte för henne. Det blev för mycket
alkohol, kanske andra droger också
och ett liv på gatan. Jag träffade
henne 35 år senare på ett äldreboende på Long Island. Nu hade hon
det bra.
Mina barn kallas invandrare i andra
generationen. De har fått slippa
asylboende, de har tagit sina studentexamina, de har haft roligt och
lärt sig mycket i Junis och UNF. De
känner sig utan tvekan som svenskar. Hur kan vi hjälpa dem som nu
kommer hit att bli stolta svenskar?

Boktips!
Kampen om Sverige av Åsa
Harryson.
Åsa-Maria är en vanlig kvinna som fick ett
ovanligt liv. Vi får följa med henne genom
häpnadsväckande upplevelser. Och med
dem i ryggen har Åsa-Maria ett budskap
till makten, myndigheterna och hela
svenska folket.

Rune Nilsson
Studieledare
IOGT-NTO Stockholm
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Nykter Kultur

Nykter konst
Projekt NINA, No Intoxication Needed
Arts, tar ställning för nykterhet och
skapandet och erbjuder nyktra kulturella
sammanhang.
Vi kommer att ställa ut under
Folknykterhetens vecka 2016 och
temat är Nykterhet & Alkoholnormen.
Nu söker vi dig!

Projekt NINA drivs av Cristian
Quinteros Soto. Han är konceptuell
konstnär och har tidigare ställt ut i
Stockholm, Luleå, Piteå och Skellefteå.
Kontakta Cristian via mail,
cristian@iogt.se, för att mer
information om NINA.
Instagram: nina.iogtnto

Foto: Farida al-Abani

Under våren kommer vi samla ihop
konstnärer som vill ställa ut sina verk
och inom kort öppnar vi upp för att
du ska kunna söka till och bli en del av
NINA.

I samarbete med IOGT-NTO:s förening St Nicolaus frihetskämpen startar
vi upp en konstnärsverksamhet där vi
kommer träffas, diskutera konst och
aktuella utställningar.
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