
مرحباً بكم يف منظمة )IOGT-NTO( لالمتناع عن املسكرات
وهدفنا هو أال يتأذى أحد بسبب الكحول أو بقية املخدرات، سواء يف السويد أو يف أي بقعة أخرى يف العامل، وأن يتمكن الناس 

من أن يحيوا حياة مليئة بالحرية ولها معنى.  

وبالنسبة لنا فإن االنتامء العرقي أو الطبقي أو الجنساين أو املعتقد السيايس أو الديني ال يؤثر يف العضوية. عندما تكونت 

منظمة )IOGT-NTO( يف نهاية القرن التاسع عرش كان هذا أمر غري مألوف ولكن كان هذا هو الوضع آنذاك وال يزال إىل 

يومنا هذا. وعليك بوصفك عضواً التعهد باالمتناع عن الكحول واملخدرات األخرى والعمل عىل تحقيق أهدافنا. 

تشكل منظمة )IOGT-NTO( جزءاً من الحركة العاملية لالمتناع عن املسكرات. ولنا يف السويد 27 ألف عضو. إننا رشكاء 

تعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة، ولنا تاريخ طويل من العمل الدويل يف جنوب 

رشق آسيا وغرب البلقان ورشق أفريقيا.

منظمة )IOGT-NTO( تدافع عن الدميقراطية والتضامن واالمتناع عن املسكرات
الدميقراطية

جميع الناس متساوون يف القيمة ولهم نفس الحق يف التأثري يف تقدم املجتمع. إننا نعمل لتحقيق مجتمع دميقراطي يتحىل باملقومات املتساوية لتحقيق التطور الشخيص والحرية واملشاركة. 

الفرصة متاحة لدينا أمام جميع األعضاء إليصال صوتهم، وينطلق نشاطنا من رغبات األعضاء.

التضامن

يربط الناَس اعتامُدهم عىل بعض ويتحملون مسئولية إنسانية، سواء حيال جيل اليوم أو أجيال املستقبل. إن العامل الذي يتمتع فيه الجميع بالرفاه واألمان رشط أسايس لتحقيق التطور الشخيص 

والتامسك. ونحن نريد من خالل نشاطنا بناء الوحدة عىل أساس املساواة - محلياً ووطنياً وعاملياً. 

االمتناع عن املسكرات

إننا نختار أثناء كفاحنا من أجل عامل أفضل حياة خالية من الكحول واملخدرات األخرى ألنها تشكل عبئاً عىل كل من األفراد واملجتمع يف العموم وتشكل عقبة أمام التنمية البرشية. إننا نلهم 

ْكر واملخدرات. الناس لجعل حياتهم خالية من السُّ

العضوية
ْكر واملخدرات واالختالط بأصدقائك وتأسيس العمل التجاري واحتساء الفيكا والتسيل.  ميكنك بوصفك عضواً يف منظمة )IOGT-NTO( اإلسهام يف بناء مجتمع آمن وخاٍل من السُّ

تبلغ تكلفة العضوية 150 كروناً سنوياً. ُستمنح العام األول خصامً وستدفع 50 كروناً فقط.

اتبع الخطوات التالية:

َحوَّل عن طريق السويش 50 كروناً إىل رقم 1236713135.   •

اكتب ما ييل يف مربع الرسالة: IOGT )مساحة( الرقم الشخيص )مساحة( االسم األول )مساحة( اللقب.  • 

 

مثال: IOGT الرقم الشخيص: 810203-1234 آنا أنِدشون

أهالً وسهالً!
   .


