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En förändringskraft för ett nyktrare Sverige 
Vårt påverkansarbete utgår från 
folkrörelsens grundide: de många 
ideella krafterna runt om i landet 
utgör en kollektiv förändringskraft. 
IOGT-NTO samlar och samverkar 
med alla som delar vår analys och 
som vill arbeta för ett nyktrare 
Sverige. IOGT-NTO påverkar flera 
aktörer utanför nykterhetsrörelsen 
till att bidra till en restriktiv alko
holpolitik. Vi är engagerade, pålästa 
och seriösa. 

Hållbar framtid utan alkohol 
Alkohol är ett hinder för hållbar 
utveckling såväl socialt som miljö
mässigt och ekonomiskt. Genom 
vår verksamhet bidrar IOGT-NTO 
till målen i Agenda 2030 för en 
hållbar framtid utan alkohol. 
Nationellt fortsätter vi det viktiga 
arbetet med att begränsa tillgäng
ligheten av alkohol genom att 
bevara och stärka detaljhandels
monopolet, höja skatten på alkohol 
och driva igenom ett förbud mot 
alkoholreklam. Vi prioriterar 
särskilt arbetet mot gårdsförsälj
ning och distanshandel av alkohol. 

Fokus på lokal politisk påverkan 
Flera av de politiska besluten som 
påverkar alkoholfrågan tas på lokal 
nivå. IOGT-NTO prioriterar det 
lokala alkoholpolitiska arbetet och 
att påverka beslutsfattare på 
kommun- och regionnivå. Social
politiskt arbetar IOGT-NTO med 
att öka politikers förståelse och 

kunskap om beroendeproblematik i 
s!1te att bevilja längre behandlings
tider och tillfredsställande efter
vård. Den kommunala alkohol
politiken stärks och utvecklas av 
distrikten samtidigt som den 
nationella nivån stöttar upp med 
kunskap och stöd. 

Europeisk påverkan genom samverkan 
Alkoholpolitiken har en europeisk 
dimension som kräver närvaro i 
Bryssel och samverkan med andra 
organisationer för att få genomslag 
för en restriktiv alkoholpolitik i EU. 
På global nivå arbetar vi med våra 
syster- och partnerorganisationer 
bland annat genom att stärka deras 
påverkansarbete. Alkoholtillverk
ning, försäljning och marknadsför
ing måste lagmässigt regleras i alla 
länder. Frågan om alkohol som 
utvecklingshinder måste bäras av 
fler organisationer och institutioner 
än IOGT-NTO. 

Global påverkan genom samverkan 
IOGT-NTO stödjer och jobbar för 
en restriktiv narkotikapolitik, bland 
annat på grund av det narkotikan 
orsakar, såsom missbruk, skador 
och misär. På lokal, nationell och 
global nivå samverkar vi med andra 
organisationer som driver narko
tikafrågan på det sätt vi vill. Genom 
det arbetet ökar kunskapen i narko
tikafrågan och om en restriktiv 
narkotikapolitik hos både IOGT
NTO-medlemmar och besluts
fattare. 














