
Din insats i vardagen
Det är vi som medlemmar som bygger 
upp hela IOGT-NTO. Mycket av den 
påverkan som vi gör händer i vår 
vardag. Här finns några exempel på 
hur ditt medlemskap kan påverka en 
helt vanlig dag. 

Ÿ Vilka delar tycker du är självklara 
för medlemmar?

Ÿ Finns det någon mer punkt som 
alla medlemmar borde tänka på?

Ÿ Vilka borde fler göra även om de 
inte är medlemmar?

Fundera på
Ÿ Vilka insatser passar in på dig?

Uppgift: Heta stolen
Ÿ Låt alla sitta på stolar i en ring. 

Se till att det finns en ledig stol.
Ÿ Ge instruktioner för övningen. 
Ÿ En ledare läser upp ett av 

påståendena här bredvid.
Ÿ De som tycker att påståendet 

passar in på dem byter plats. 
(Den extra stolen behövs om det 
bara är en person som byter plats). 

Ÿ Fortsätt med nästa påstående.

Ÿ Vilka delar kan ni tänka er att 
själva använda?

Ÿ Låt några i gruppen motivera 
varför de instämde eller inte 
instämde på påståendet. 

Ÿ Diskutera och kom fram till hur 
ni skulle vilja bli bemötta vid en 
aktivitet eller ett arrangemang.

Fundera på

Ÿ se till att alla har samma rätt att tycka till vid en diskussion.

Ÿ be arbetskamrater skriva på en namninsamling.

Ÿ medlemmar alltid är nyktra och ett stöd för sin omgivning.

Ÿ tacka nej till alkohol på fester.

Ÿ någon frågar efter alkoholfritt på restaurangen och på det 
sättet ger fler chansen att beställa samma sak.

Ÿ någon reagerar när det sägs något rasistiskt vid fikabordet.

Det är viktigt att: 

Ÿ en medlem inte ska bjuder på alkohol i hemmet eller vid 
arrangemang.

Ÿ bjuda in till föreningens aktiviteter.

Ÿ se till att julen är alkoholfri för barnens skull.

Ÿ säga till om butiken säljer alkohol till minderåriga.
Ÿ alltid vara nykter och äkta så att barnen känner sig trygga.
Ÿ se till att alla får plats vid samma bord vid lunchen.
Ÿ anmäla om du ser droghandel i ditt bostadsområde.
Ÿ egna alternativ:

INSATSER I VARDAGEN

SMÅ SAKER

KAN GÖRA STOR

 SKILLNAD

Välj uppgiften
istället om det
passar guppen.
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Varje medlem har sina anledningar till varför de har tagit ställning. I detta 
avsnitt får du fundera på vad det är som gör att du är medlem. Du får ta 
del av anledningar som andra medlemmar ofta använder och får slipa på 
dina egna argument. Detta gör dig mer förberedd för att svara på frågor, 
delta i samtal och kanske även inspirera andra till att bli medlemmar. 

Argument för medlemskap
Beredd på samtal och inspiration

2 Låt alla få var sin plats på väggen där de 

Ÿ Vilka argument är viktigast för dig?

Argumenten kan variera

För att göra det enklare för dig att svara på 
frågor, diskutera med kompisar eller berätta 
om ditt medlemskap är det bra att du tänker 
till. Fundera på vilka motiv som är viktigast 
för dig. Är det något enstaka motiv eller är 
det en kombination av flera?

Ÿ Vilka tror du är vanligast?

Ÿ Vilka argument passar in på dig?

Vilken är din kombination

Ÿ Är det några argument du inte tänkt lika 
mycket på tidigare?

 på häftlappar (post it-lappar). Listan får 

Alla som är medlemmar i IOGT-NTO delar 
samma medlemslöfte och ställer upp på 
grundsatserna. Men det kan ändå finnas 
olika saker som gör oss mest motiverade att 
vara medlemmar. Här bredvid finns en lista 
på en mängd olika motiv eller argument som 
medlemmar brukar uppge. 

 sätter upp sina argument. 
3 Gå i grupp runt till varje person och låt 
 den berätta om sina val. 

Alla har sina motiv

Låt alla fundera på frågorna och gå sedan 
en runda och låt alla berätta vad de tycker.

De motiv som gjorde att du blev medlem 
behöver inte vara samma hela tiden. Under 
tiden som du är medlem lär du dig saker, du 
diskuterar med andra medlemmar, funderar 
och omvärderar dina tankar. Kanske dyker 
det upp nya tankar under den här kursen. 

Uppgift
1 Låt alla skriva sina fem favoritargument 

Fundera på

 användas som inspiration.

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

MEDLEM 3

Ÿ Vill vara en som påverkar genom att vara nykter.

Ÿ Mycket våld i samhället beror på alkohol och andra 
droger.

Ÿ Vill vara en del av gemenskapen.

Ÿ Vill vara med på roliga aktiviteter.

Ÿ Tycker inte att alkohol smakar gott.

Här är en del argument för att vara med i IOGT-NTO: 
Ÿ Vill inte att alkohol och andra droger skadar min hälsa.
Ÿ Vill inte vara påverkad av alkohol så att barn eller andra i 

min omgivning känner sig otrygga.
Ÿ Vill inte att fler barn växer upp med missbruk i sin 

omgivning.
Ÿ Vill se till att fler personer med erfarenhet av missbruk får 

tillgång till nyktra miljöer.
Ÿ Vill vara en nykter förebild.
Ÿ Har egna erfarenheter av missbruk.

Ÿ Vill inte passiviseras och hindras att påverka i samhället.

Ÿ Vill skapa fler nyktra miljöer.

Ÿ Vill inte tappa kontrollen.

Ÿ Har kompisar som är med i IOGT-NTO.
Ÿ Har kompisar som dricker för mycket.

Ÿ Har familjemedlemmar som behöver nyktert stöd.
Ÿ Vill vara nykter och tillgänglig.
Ÿ Alkohol förstör mycket i samhället.

Ÿ Vill vara en som utmanar alkoholnormen.

Ÿ Vill lära mig mer IOGT-NTO och drogpolitik.
Ÿ Tycker att IOGT-NTO är en bra plattform för att utvecklas.
Ÿ Vill inte bli beroende.
Ÿ Känner någon som blivit påkörd av en rattfull.
Ÿ Vill påverka politiskt utan att tillhöra ett parti.
Ÿ Alkohol och narkotika hindrar utveckling i många länder.
Ÿ Vill engagera mig internationellt.
Ÿ Eget alternativ:
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Du väljer hur mycket tid och engagemang du vill lägga. Bara faktumet att 
du är medlem gör IOGT-NTO till en starkare röst i debatten. Men det 
finns mängder av insatser du kan göra för att stärka oss ännu mer. I detta 
avsnitt finns exempel på insatser du kan göra. Alltifrån att ställa upp med 
en underskrift i en kampanj till att vara aktiv som ledamot i en styrelse. 

Ditt eget engagemang
Du väljer din nivå

Du behöver inte göra något
Ditt medlemskap är värdefullt som 
det är. Genom att vara nykter och 
en bra medmänniska gör du världen 
omkring dig bättre. Eftersom du är 
medlem blir organisationen ännu 
större och kan vara en starkare 
kraft som hörs ännu mer i debatten. 

Ditt engagemang gör nytta
Med engagemang kan du göra 
ännu mer av ditt medlemskap. Din 
insats kan vara värdefull för andra  
oavsett om det handlar om att 
påverka omvärlden, anordna nyktra 
aktiviteter, erbjuda gemenskap till 
behövande eller driva insamlingar 
för våra internationella insatser. Du 
kan få någon som haft problem 
med droger att hitta nya nätverk, få 
barn att slippa ett hem med 
missbruk för några timmar eller få 
dina lokala politiker att inte låta 
problemkrogen få tillstånd. 

Du väljer nivå 
Det är du själv som avgör hur 
mycket du vill engagera dig. Du 
känner själv hur mycket tid du har 
eller hur mycket du orkar. Hittar du 
någon engagemangsform som du 
verkligen brinner för och tycker är 
kul brukar det vara enklare att hitta 
tid. Har du några kamrater som 
brinner för samma sak orkar du 
kanske ännu mer. Det brukar också 
vara så att du blir mycket duktigare 
på något som du tycker är kul och 
intressant.

Engagemang för din skull 
Du själv kan också få ut ett värde 
av ditt engagemang. Att planera, 
anordna, påverka och vara med i en 
styrelse ger dig värdefulla 
kunskaper och erfarenheter. Det 
kan utveckla dig själv och vara 
värdefulla meriter för framtiden. Du 
får också kamrater, gemenskap och 
samlar på dig ett värdefullt nätverk. 

För många av våra medlemmar är 
den nyktra gemenskapen extra 
viktig. Nya vänskaper, nya nätverk 
och sätt att engagera sig kan vara 
helt livsavgörande för någon med 
erfarenheter av eget missbruk eller 
av missbruk i sin närhet. 

Olika former av engagemang
Vi kämpar alla för samma sak. 
Däremot kan det skilja mycket 
mellan hur vi arbetar för att nå dit. 
Här bredvid finns ett antal korta 
beskrivningar av olika aktiviteter, 
engagemang, insatser eller 
verksamheter. Alla finns inte överallt 
i landet. Däremot kan de flesta bli 
verklighet nästan var som helst.

4 Vilka aktiviteter fick flest röster? 

2 Sätt upp dem på en vägg.

 viktigast eller mest intressanta 

Olika insatser

 genom att fördela fem kryss eller 

 bäst med just de idéerna? 

 vad de tycker.

1 Klipp ut ”korten” på nästa sida.

1 Låt alla fundera på frågorna. 

 Vad lockade med dem? Vad är 

2 Gå en runda och låt alla berätta 

Ÿ Vilka aktiviteter tycker du är bra 
att IOGT-NTO-rörelsen gör?

 klistermärken på sina favoriter.

Fundera på

Alla verksamheter blir bättre av 
engagerade personer och alla kan 
hitta sin roll. För vissa passar det att 
ha en drivande roll som ledare eller 
arrangör. Vissa känner sig mer 
trygga med att fixa fika, låsa upp 
lokalen, sköta bokningar eller städa 
efter en aktivitet. Du avgör vilken 
roll du kan tänka dig.

Ÿ Vilken nivå av engagemang 
passar dig?

Ÿ Kan du tänka dig att engagera 
dig kring några?

Uppgift

3 Låt alla välja vilka de som är 

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

MEDLEM 4

På nästa sida finns massa exempel 
– men de är just exempel. Det går 
alldeles utmärkt att skapa egna 
förslag, kombinera olika eller göra 
flera olika. Det är du och dina 
kamrater som väljer. Här kan du 
själv skriva upp idéer på aktiviteter 
du skulle vilja göra eller som du 
tycker att vi borde göra.

Egna idéer

MER KRING

ENGAGEMANG 

KOMMER 
SENARE

HAR DU 

REDAN IDÉER?

SKRIV UPP

DEM HÄR!


