
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
IGGISEN

KAMP 4

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. 



En del av kampanjen är att sprida 
insikten av hur alkoholen påverkar 
julen. Det handlar inte bara om de 
som har problem med alkoholen. 
Många barn tycker att det oebehag-
ligt oavsett vilka vuxna i omgivning-
en som dricker. De känner snabbt 
av hur beteenden blir annorlunda. 

Som ett resultat av samtalen lovar 
de vi pratar med att vara nyktra 
under julhelgen. Varannan person vi 
pratar med lovar att hoppa över 
alkoholen under dagarna kring jul. 

Påverkan med namninsamling

Inför jul bjuder vi på pepparkakor 
och glögg och pratar med folk. Vi 
berättar hur viktigt det är att det 
finns vuxna som är nyktra kring 
barnen. Genom att ha människor 
som inte förändras eller blir 
annorlunda känner barnen sig 
tryggare. Ju fler det är som är 
nyktra desto tryggare blir det.

Två av tre vuxna kan tänka sig Ÿ
en jul utan alkohol.

Varannan tillfrågad skippar Ÿ
alkoholen under julen.

Flera tusen ambassadörer tar Ÿ
ställning för en vit jul.

Vit jul-fakta

Över hundra ambassadörer Ÿ
startade en egen insamling. 
Flera tusen personer deltog i Ÿ
hundratals Vit jul-aktiviteteter i 
över 80 kommuner.

Nästan hälften av de som sett Ÿ
kampanjen tänkte till kring sitt 
eget drickande.

LÄS MER 

OM KAMPANJEN

PÅ VITJUL.SE

Vit jul-ambassadörer 
Viktiga nyckelpersoner i kampanjen 
är våra ambassadörer. Eftersom det 
är många som vill stötta det fina 
ändamålet får vi chansen att få en 
hel del personer med stora nätverk 
som kan sprida kampanjen.

Fundera på

En annan del av kampanjen är att 
samla in pengar. Ju mer insamlade 
medel vi får desto fler aktiviteter 
kan vi göra kring jul. Vi arbetar på 
flera olika sätt. Ett sätt är att skapa 
egna insamlingar och marknadsföra 
dem i sitt eget nätverk.

Ÿ Vem tror du skulle kunna vara en 
perfekt ambassadör för Vit jul?

Ÿ Vad skulle få vänner och bekanta 
till dig att förändra sig och fira en 
vit jul?

 

Insamling för Vit jul

Ÿ Vad skulle du kunna göra som 
ambassadör?

Peppis är Vit jul-kampanjens 
frontfigur. Maskoten dyker upp

i skepnader som till exempel 
tröstande mjukisdjur, som pins

för att kunna visa sitt stöd eller som
reflex som lyser upp vintermörkret.

Fakta från vitjul.se angående kampanjen 2018.

IG
GI

SE
N 

| M
ED

LE
M

SU
TB

IL
DN

IN
G 

IO
GT

-N
TO

 | 
KA

M
P 

4 
| 1

90
61

9 
| J

G


