
Förebyggande arbete
Ingen människa föds med ett behov 
av att använda droger. Det handlar 
om kultur som sprids av omgivning-
en, marknadsföring och traditioner. 
Det behövs därför förebyggande 
insatser som ökar möjligheten för 
att ungdomar inte utsätts för droger. 
Det ska därför finnas drogpolitiska 
program i kommunerna. Samhället 
ska tillsammans med det civila 
samhällets organisationer genom-
föra förebyggande arbete. En viktig 
arena är skolan där unga tillbringar 
mycket tid. Skolan ska förespråka 
drogfrihet och inte förutsätta att 
unga ska börja använda alkohol 
eller andra droger. Alkoholindustrin 
ska naturligtvis inte vara en del av 
det förebyggande arbetet. 

Utvecklingshinder
Alkohol och andra droger är hinder 
för människors och hela samhällens 
utveckling. Alkohol är en av de 
främsta orsakerna till ohälsa och för 
tidig död i många av världens 
länder. Detta märks extra tydligt i 
utvecklingsländer med sjukdom, 
olyckor och sociala problem. Familj-
er drabbas hårt när beroende gör 
att inkomster spenderas på droger 
istället för mat och överlevnad. 
IOGT-NTO-rörelsen arbetar därför 
internationellt. Vi arbetar med 
utvecklingsarbete och samarbetar  
med andra organisationer för att 
påverka och minska alkohol- och 
drogindustrins inflytande i världen. 

Pris och tillgänglighet
Det bevisat bästa sättet att minska 
totalkonsumtionen är att begränsa 
pris och tillgänglighet. Genom att ha 
speciella skatter på alkohol minskas 
mängden alkohol som köps. 
Systembolaget ska vara det enda 
stället där det går att köpa med sig 
alkohol. Eftersom Systembolaget 
har begränsade öppettider och är 
duktiga på att hålla åldersgränser 
minskas möjligheten att köpa för 
mycket vid fel tillfällen. Även krogar, 
restauranger och andra platser som 
serverar alkohol ska ha begränsade 
öppettider och vara duktiga på att 
kolla åldersgränser.

Nyktra mötesplatser

Även om Sveriges drogpolitik är 
förhållandevis restriktiv är vi i inte 
nöjda. Droger skadar människor 
och minskar möjligheten att leva ett 
bra liv tillsammans. Samhället måste 
därför göra sitt yttersta för att för-
hindra drogmissbruk och stötta de 
som vill sluta med droger. 

Alkoholnormen
Det finns en stark norm kring alko-
hol som innebär att alkohol ses som 
en naturlig del i livet. För många 
kan det vara svårt att motstå när 
drycker med alkohol är standard-
alternativet på festen eller när det 
känns som att alla andra dricker 
alkohol. Vi tycker inte alls att alko-
holnormen är självklar. Den behöver 
hela tiden kritiseras och utmanas. 
Det blir hela tiden bättre men vi vill 
att det ska finnas ännu fler alkohol-
fria drycker, miljöer, aktiviteter och 
förebilder. 

Alltför många delar av det offentliga 
rummet består av restaurang- och 
krogmiljöer med alkoholkonsumtion. 
Detta är miljöer där exempelvis 
nyktra personer och ungdomar kan 
bli exkluderade. Det är också 
miljöer där risken är mycket högre 
för att råka ut för övergrepp och 
annat våld. Därför kämpar vi för att 
det ska finnas fler offentliga miljöer, 
arrangemang och fritidsaktiviteter 
som är fria från alkohol och från att 
vara styrda av alkoholintressen. 

ALLA VÅRA

MÅL OCH TANKAR

FINNS I IOGT-NTO:S

DROGPOLITISKA 

PROGRAM

IOGT-NTO-rörelsens politik

Ÿ Hur tänker du att IOGT-NTO kan 
påverka lokal alkoholpolitik?

Fundera på

Ÿ Vilket tror ni skulle vara det bästa 
sättet att förebygga att någon 
börjar använda alkohol och 
andra droger? Förbered en kort 
presentation.

Ÿ Finns det fler drogpolitiska 
frågor som du tycker att IOGT-
NTO borde engagera sig i?

Ÿ Hur kan du som enskild medlem 
påverka politiken åt rätt håll?

Ÿ Hur kan vuxna tillsammans se till 
att unga inte dricker alkohol?

Uppgift

IG
GI

SE
N 

| M
ED

LE
M

SU
TB

IL
DN

IN
G 

IO
GT

-N
TO

 | 
KA

M
P 

2 
| 1

90
61

9 
| J

G

Att vara nykterist borde inte vara särskilt kontroversiellt. Det borde vara 
självklart att någon inte vill dricka alkohol. Verkligheten är inte riktigt sådan 
i stora delar av samhället. Istället finns det traditioner, grupptryck och 
oskrivna lagar som gör att det kan vara svårt att tacka nej till alkohol. Detta 
avsnitt handlar om alkoholnormen och hur den är vår största fiende. 

Alkoholnormen
Vi utmanar normer och traditioner

Ÿ Vilka förväntningar finns på er i 
de olika situationerna?

Fundera på följande frågor:

Ÿ Vad händer om ni gör fel?
Ÿ Har alla i gruppen samma 

upplevelser av förväntningarna? 
Vad kan göra att det skiljer?

Ÿ Musikfestival

Ÿ Vid en trafikkontroll

Uppgift
Här finns några exempel på 
situationer i livet.   

Ÿ Hämta pizza
Ÿ Åka hiss

Ÿ Lämna bilen på service
Ÿ Anställningsintervju

Ÿ Bröllop

Ÿ Flygresa

Att utmana normer
En gemensam sak för de outtalade 
normerna är att de är svåra att 
förändra. Ofta tänker vi inte ens på 
att de finns. Vi följer dem nästan 
automatiskt. Det första som måste 
göras för att förändra är att göra 
normerna synliga och utmana dem. 

Den norm som vi främst arbetar 
med att utmana är alkoholnormen. 

Alkoholnormen

Normen kring att dricka alkohol är 
stark i det svenska samhället. Det 
finns många sammahang där det 
finns en förväntan att vuxna ska 
konsumera alkohol. Det anses att 
vara normalt att dricka och ofta blir 
den som tackar nej till alkohol 
ifrågasatt och får försvara sitt 
beslut.

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

KAMP 3

Outtalade och uttalade normer

Alla har vi en vilja att passa in i olika 
sammanhang. där vi befinner oss. 
Det kan vara i kompisgänget, på 
arbetsplatsen, i familjen eller i 
butikskön. Vi känner att vi har 
förväntningar på hur vi ska bete 
oss, vad vi ska göra och vad vi ska 
säga för att inte sticka ut. Är det 
många som lever efter samma 
förväntningarna kan det kallas för 
en norm. 

Normer

Normer kan ge oss struktur
De outtalade normerna påverkar 
oss minst lika mycket. Vissa normer 
gör nytta genom att ge vår samvaro 
struktur. Du lär dig att vara snäll 
mot andra, ställa dig sist i kön och 
tacka för maten. Men det finns 
också normer som är mindre 
positiva. Exempel på detta kan vara 
att dricka alkohol på midsommar, att 
röka på rasten, äta kött eller att 
cykla utan hjälm.  

Vissa normer är tydligt uttalade som 
lagar och regler. Bryter vi mot dessa 
kan vi ibland få olika straff. Kör vi 
för fort kan vi få böter. Det finns 
också normer som bara förs vidare 
av tradition och kultur. För dessa 
finns det inga verkliga uppskrivna 
straff. Däremot är det ändå jobbigt 
för oss att bryta mot dessa normer. 
Går vi före i en kö kan någon titta 
snett på oss, någon kan säga till 
och vi tycker att det blir pinsamt. 

€€€
genom att samla individer som 
väljer att vara nyktra.

Alkoholnormen utmanas
LÄS MER OM

NORMER I STUDIE-

MATERIALET NORMALIA 

SOM DU KAN HITTA

HOS NBV



Vi utmanar alkoholnormen

Vi frågar efter alkoholfritt - På 
krogen, på partyt och på konfe-
rensen är vi först med att fråga 
efter alkoholfritt. Ofta hänger fler 
på och väljer bort alkohol.

Vi pratar i vardagen - Vi delar med 
oss av våra synpunkter. Utan att 
tråka ut folk med predikningar 
reagerar vi när rasism, ojämlikhet 
eller romantisering av droger 
dyker upp.

 

Vi fyller världen med nykterister - Vi 
påverkar hela tiden i vår vardag. Ju 
fler vi blir desto färre blir andelen 
människor som dricker.

Uppgift

Vi bjuder på alkoholfritt - På våra 
aktiviteter, i våra lokaler och 
kanske hemma bjuder vi på 
alkoholfria drycker. Alla ska veta 
att det finns mängder att välja på.

En av de saker vi gör bäst är att 
hela tiden utmana alkoholnormen. 
Genom att vi finns och genom allt vi 
gör synliggör vi och blottlägger. Här 
finns några exempel.

Vi erbjuder nyktra miljöer - Vi ser till 
att våra lokaler och arrangemang 
är skyddade från droganvändning, 
alkoholreklam och alkoholnorm.

Ÿ Kom på fler små och stora sätt 
att utmana alkoholnormen.

Titta igenom listan av ursäkter till 
höger. Komplettera med egna 
förslag om du vill. Svara på 
frågorna. 

Uppgift

Ÿ Vilka ursäkter har du hört 
tidigare?

Uppgift

Ÿ Hur kan alkoholnormen märkas i 
era olika situationer? Hur beter 
sig folk? Hur ser omgivningen 
ut?  Hur ser det ut med kläder, 
media och annat?

Ÿ På vilket sätt kan du göra 
alkoholnormen synlig i 
situationer där du deltar?

Ÿ Skapa en lista med omkring tio 
situationer där människor möts. 
Det skulle exempelvis kunna vara 
barnkalas, fotbollsmatch,  
midsommarfest eller 
arbetsplatsen. 

Ÿ Vilka skulle du kunna tänka dig 
att använda? Vad skulle du vilja 
säga?

 n

”Jag har slutat dricka”n

”Jag vill ha äkta upplevelser”n
”Jag vill inte ha mer problem”n

 n

”Det finns redan alltför n
många som dricker”

”Jag kör bil”n

”Jag behöver inte supa dig n
trevlig”

  n

”Jag är nykterist”n

”Jag gillar inte öl”n

”Jag dricker aldrig alkohol”n

Olika sätt att säga nej...

”Min mamma har sagt att jag n
inte får”

”Jag ska träffa mina barn n
sen”

”Jag jobbar imorgon”n

”Jag mår dåligt av alkohol”n
”Jag är gravid”n
”Jag gillar inte att tappa n
kontrollen”

”Varför skulle jag?”n

Förväntansfull
I sammanhang där det dricks 
mycket kan normerna plötsligt 
förändras. Har någon druckit 
kan vissa beteenden verka okej 
även om det inte alls hade varit 
acceptabelt annars. Sexuella 
kränkanden och ofredanden 
ursäktas med: ”han var ju full!”. 

Tester har gjorts som visar att 
det inte är själva drogen alkohol 
som påverkar - det är snarare 
förväntningarna. Alkohol hjälper 
inte folk att släppa loss. Det är 
den romantiserade normen som 
har gett folk ursäkter. Det är inte 
alkoholen som som ger unkna 
värderingar det är människorna.  
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Detta avsnitt handlar om en årligen återkommande kampanj som vi 
genomför tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen. Anledningen 
till att vi ägnat ett helt avsnitt för denna satsning är att det är ett 
exempel som visar hur vi kan kraftsamla och göra stor skillnad. 

Vit jul
Alla barn har rätt till en vit jul

Uppgift

Passande aktiviteter
Det spelar ingen större roll vilken 
aktivitet det blir. Det viktiga är att 
det finns saker som kan få barnen 
att komma hemifrån. För att de 
unga ska få känna lite julstämning 
kan det naturligtvis vara bra med 
något tema som har med julen att 
göra. Här bredvid finns några 
exempel från tidigare år. 

Ÿ Vilken aktivitet skulle du kunna 
tänka dig att genomföra under 
nästa jul? Skriv upp några idéer 
och spara på ett bra ställe. 

Under julhelgen anordnas mängder 
av aktiviteter som kan fungera som 
andningshål för tusentals barn och 
unga. Det är mängder av barn som 
behöver få några timmars ledighet 
från otrygghet och oro. 

Kampanjen Vit jul
Vit jul är en kampanj som startades 
2007 och samlar alla IOGT-NTO-
rörelsen fyra förbund. Genom åren 
har Vit jul blivit känt begrepp och ett 
starkt varumärke. Kampanjen består 
av flera olika delar. 

Vit jul-aktiviteter

MEDLEMSUTBILDNING
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Fel känsla i magen

Julen är i vår kultur skapad som en 
högtid för alla barn. Under en hel 
månad skapas förväntningar på 
lediga dagar, god mat, en samlad 
släkt och kanske någon julklapp. 
Stämningen byggs upp med pynt, 
adventskalender, julkalender på 
teve och byggande av pepparkaks-
hus. Till och med skolan är stängd 
under två veckor för att eleverna 
ska kunna fira jul på riktigt.

För tusentals barn känns det inte 
riktigt som det ska. Den där känslan 
i magen är snarare av oro än av 
förväntan. Kommer vissa i släkten 
vara så där konstiga igen? Blir det 
bråk i år igen? Har det köpts några 
julklappar eller har alla pengar gått 
åt till sprit? Får jag titta på Kalle 
Anka själv medan mamma somnat i 
soffan? Synd att skolan inte kan 
hålla på längre. Synd att fritids-
aktiviteterna har juluppehåll. Synd 
att inte jag kan bjuda hem några 
kompisar på lovet.

Alla barn har rätt till en vit jul
Julhelgen är en högtid med väldigt 
stark alkoholtradition i vår kultur. Ett 
ohyggligt exempel på hur alkohol-
normen stör och förstör. Julhelgen 
är samtidigt ett tydligt exempel på 
när vi behövs som mest. Vår insats 
gör skillnad för mängder av familjer.

Barnens högtid

 Ÿ

Uppesittarkväll med Ÿ
barnteater och bakning.

 Ÿ

Familjepyssel med tomtegröt, Ÿ
julmust och pepparkaka.

Julgodisverkstad i lokalen.Ÿ

Här finns exempel på aktiviteter 
som genomförts eller skulle 
kunna genomföras. 

Vit jul-disco med jultema.Ÿ

Julbowling med julmat och Ÿ
julklappar på julafton

Pepparkaksbakning för hela Ÿ
familjen.

Fotbollsturnering med Ÿ
jultema.

Pepparkakshustävling.Ÿ
Jullovsaktiviteter i lokalen.Ÿ

 Ÿ

Vit jul-aktiviteter

Vit jul-LAN där unga samlas Ÿ
med sina datorer över natten.

Nyktert nyårsfirande för hela Ÿ
familjen.
Vit jul-bio på ortens biograf. Ÿ

Julbad i badhuset med  Ÿ
efterföljande julbord. 


