
به IOGT-NTO سازمان هُشیاری خوش آمدید 
هدف از کار ما آنست که هیچکس در سوئد یا سایر نقاط جهان آنست که هم در سوئد و هم در هر 

جای دیگر در جهان مردم بایستی بتوانند یک زندگی آزاد و پُر بار داشته باشند.  

برای عضویت در سازمان ما تعلق قومی، طبقه اجتماعی، عقاید سیاسی و اعتقادات دینی هیچ نقشی 
ندارند. وقتی در اواخر قرن نوزدهم سازمان IOGT-NTO تأسیس شد، امری غیر عادی بود ولی 
این امر هنوز هم ِصدق می کند.   اعضای این سازمان قول می دهند که از مشروبات الکلی و مواد 

مخدر پرهیز کرده و برای اهداف سازمان فعالیت کنند. 

سازمان IOGT-NTO بخشی از یک نهضت جهانی هُشیاری است. ما در سوئد 27000 عضو 
داریم. ما طرف مشارکت با سازمان تندرستی جهانی سازمان ملل، WHO بوده و دارای سابقه 

طوالنی در کار بین المللی در آسیای جنوب شرقی، غرب شبه جزیره بالکان و آفریقای شرقی هستیم.

سازمان IOGT-NTO مدافع دموکراسی، همبستگی و هُشیاری است
دموکراسی

همه انسانها دارای ارزش یکسان بوده و از حق و حقوق مشابه برای تأثیرگذاری بر پیشرفت جامعه برخوردارند. ما برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک 
با شرایط یکسان برای پیشرفت فردی، آزادی و مشارکت کار می کنیم. در سازمان ما همه اعضاء از امکان اظهار نظر برخوردار بوده و سازمان 

تشکیالتی سازمان بر خواست و اراده اعضای سازمان استوار است.

همبستگی
انسانها به یکدیگر وابستگی دو جانبه داشته و در برابر همنوعان خود، هم امروزه و هم در برابر نسل های آینده، مسئول هستند. دنیایی که در آن همه 
از رفاه و آسایش برخوردار باشند شرط الزم پیشرفت فردی و همبستگی است. ما از طریق سازمان تشکیالتی خود می خواهیم یک همبستگی بر پایه 

مساوات، در سطح محلی، ملی و جهانی ایجاد کنیم. 

هُشیاری
ما در مبارزه برای ایجاد یک دنیای بهتر زندگی عاری از مشروبات الکلی و مواد مخدر را انتخاب کرده ایم چون این مواد هم برای روی انسانها و هم 

بطور کلی بر روی جامعه فشار و ناراحتی تحمیل می کنند و مانع پیشرفت بشریت هستند. ما الهام بخش یک زندگی هُشیار و عاری از مواد مخدر برای 
انسانها هستیم.

عضو شوید
شما بعنوان عضو سازمان IOGT-NTO می توانید در ایجاد یک جامعه آسوده، هُشیار و عاری از مواد مخدر تالش کنید، با دوستان معاشرت 

کرده و کار تشکیالتی انجام دهید، چای و قهوه صرف کرده و اوقات خوشی داشته باشید. حق عضویت 150 کرون در سال است. سال اول 
تخفیف می گیرید و فقط 50 کرون می پردازید.

اینطوری اقدام کنید:
مبلغ 50 کرون به شماره 1236713135 سویش کنید .   •
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خوش آمدید!
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