
Människor är ömsesidigt beroende av 
varandra och har ett medmänskligt ansvar, 
såväl idag som för framtida generationer. En 
värld där alla får ta del av välfärd och trygghet 
är en förutsättning för personlig utveckling och 
sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi 
bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, 
nationellt och globalt. 

Alla människor har lika värde och samma rätt 
att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar 
för ett demokratiskt samhälle med jämlika 
förutsättningar för personlig utveckling, frihet 
och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har 
alla medlemmar möjlighet att göra sin röst 
hörd och verksamheten utgår från medlem-
marnas vilja.

Demokrati

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världs-
omspännande folk- och bildningsrörelse. 
Rörelsen bygger på principen om alla männi-
skors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad 
av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen 
samlas människor som tagit ställning för 
personlig nykterhet och som delar viljan att 
tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för 
alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Nykterhet
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt 
från alkohol och andra droger eftersom dessa 
utgör en belastning för såväl enskilda männi-
skor som för samhället i stort och är ett hinder 
för mänsklig utveckling. Genom vårt ställnings-
tagande för personlig nykterhet och vår verk-
samhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar 
människor till ett nyktert liv.

Solidaritet

IOGT-NTO-RÖRELSENS

GRUNDSATSER

NYKTER

FÖR DIG SJÄLV

OCH FÖR
ALLA 

Ÿ Uppmuntra alla att tala men tvinga ingen.

Mycket av utbildningen och möten mellan 
människor består av samtal. Här är några bra 
tips på hur du kan bidra till ett demokratiskt 
och solidariskt samtal. 
Ÿ Se till att telefoner och annat inte stör.

Ÿ Respektera det som sägs utan kritik.

Ÿ Låt en i taget tala. 
Ÿ Se till att alla kan känna sig trygga.

Ÿ Lyssna fokuserat på den som talar och 
försök förstå.

Ÿ Lyssna minst lika mycket som du pratar.

TIPS FÖR SAMTAL

Ÿ Hur tänker du att grundsatserna hör ihop?
Ÿ Hur kan du visa solidaritet i din vardag?

Uppgift: Tre väggar
Ÿ Sätt upp bädderblocksblad på tre väggar. Som 

rubrik på varje blad finns Demokrati, Solidaritet 
och Nykterhet. 

Ÿ Låt alla gå runt och skriva eller rita saker som 
de kommer att tänka på för varje del.

Ÿ Vad tänker du menas med ”hinder för mänskligt 
utveckling”?

Ÿ Låt de som vill berätta om något de skrivit. 
Prata i helgrupp om vad grundsatserna betyder 
för er. 

Fundera på

Ÿ Hur tänker du att IOGT-NTO kan inspirera 
människor till ett nyktert liv?

Ÿ Hur kan ditt medlemskap påverka 
omgivningen?
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Detta avsnitt handlar om att vara medlem i IOGT-NTO. Du får veta mer 
om vilka möjligheter och rättigheter du har att delta, samarbeta och 
påverka. Du får reda på vilka små saker i vardagen du kan göra för att 
världen ska bli bättre.  

Att vara medlem
Vi är nyktra, demokratiska och solidariska

Som medlem är du enligt stadgarna 
välkommen på all verksamhet som 
anordnas i hela landet. Var du än är 
ska du kunna vara en del av gem-
enskapen. Vilken verksamhet som 
finns varierar efter medlemmarnas 
intressen och vad som går hem på 
orten. 

Du är välkommen

Du bestämmer
Som medlem i 
en förening har 
du möjlighet att 
vara delaktig. Du 
kan påverka och 
själv ge idéer till aktiviteter. På 
årsmötet och på föreningsmöten 
har du rösträtt precis som alla 
andra. Där är du med och beslutar 
om verksamhet för året och hur 
ekonomin ska användas. Årsmötet 
väljer också en styrelse som ska 
leda föreningen till nästa årsmöte. 
Du själv kan ställa upp för val till 
olika poster i föreningen om du vill.

Du arrangerar
Nästan allt vi gör arrangeras ideellt 
av oss medlemmar. Vi är med och 
bestämmer vilka aktiviteter som ska 
göras, vi planerar och vi genomför. 
Detta har också du möjlighet att 
göra. Dina idéer kan bli till verklig-
het. Vissa mindre aktiviteter kan du 
kanske arrangera på egen hand. 
Däremot är det alltid en fördel att 
vara fler som anordnar. Ni kan då 
fördela uppgifter och vara ansvariga 
för olika delar. 

Du är IOGT-NTO

Vid en aktivitet är 
ansvaret större. 
Som medlem-
mar är vi alla 
ansvariga för att 
få deltagare att 
känna sig välkomna 
och bjuda in dem i gemenskapen. 
Detta gäller verksamhet för med-
lemmar – men kanske ännu mer vid 
öppen verksamhet. Ofta bjuder vi in 
och visar upp vår verksamhet för 
människor utanför organisationen. 
Då är det extra viktigt att vara väl-
komnande, visa upp vår gemenskap 
och inspirera fler till medlemskap. 

Så fort du blir medlem blir du på 
sätt och vis en representant för 
IOGT-NTO. Det innebär inte att du 
måste göra något särskilt men det 
är bra att tänka till lite. Hur du 
uttrycker dig och beter dig kan 
påverka hur omgivningen ser på 
hela organisationen. Det handlar 
exempelvis om att du som medlem 
inte använder droger eller bjuder på 
alkohol. Men det kan också vara hur 
du säger saker, uttalar dig eller 
beter dig mot människor. 

Du syns

Fundera på
1 Låt alla fundera på frågorna nedan. 
2 Gå en runda och låt alla berätta 
 vad de tycker.

Ÿ Vad kan du som medlem göra på 
en aktivitet för att fler ska känna 
sig välkomna?

Ÿ Vilken aktivitet skulle du vilja 
anordna?

IOGT-NTO

BLIR VAD DU 

GÖR DET  
TILL

FÖR VÅRA

DELTAGARE ÄR

DU IOGT-NTO

AKTIVITETER MED 

EXTRA VÄRDE

Ÿ deltagarna uppskattar och 
utvecklas av

Ÿ visar att vi är demokratiska, 
solidariska och vill påverka

Ÿ får många att känna sig 
välkomna

Ÿ är miljövänliga och rökfria

Vi gör aktiviteter som: 

Ÿ gör många intresserade av att 
komma till oss

Ÿ är tillgängliga för många

Vi är inte vilken förening som 
helst. Med våra aktiviteter vill vi 
visa vad vi står för. Därför finns 
det en del saker som är viktiga 
att tänka på när vi arrangerar. 

Ÿ är nyktra

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

MEDLEM 2



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:

ARGUMENT FÖR 

MEDLEMSKAP
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