VÄLKOMMEN TILL IOGT-NTO
Målet med vårt arbete är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra
droger, varken i Sverige eller någon annanstans i världen, och att
människor ska kunna leva ett fritt och rikt liv.
Hos oss spelar etnicitet, klass, kön, politisk eller religiös åskådning
ingen roll för medlemskap. I slutet av 1800-talet, när IOGT-NTO
bildades, var detta mycket ovanligt men det gällde då och det gäller fortfarande. Som medlem lovar man att
avstå alkohol och andra droger och arbeta för våra mål.
IOGT-NTO är en del av en global nykterhetsrörelse. I Sverige har vi 27 000 medlemmar. Vi är
samverkanspartner till WHO, FN:s världshälsoorganisation, och har en lång tradition av internationellt
arbete i Sydostasien, på Västra Balkan och i Östafrika.

IOGT-NTO står upp för demokrati, solidaritet och nykterhet

Demokrati
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. Hos oss
har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
Solidaritet
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.
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 människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling.
Vi inspirerar människor till ett nyktert och drogfritt liv.

BLI MEDLEM

Som medlem i IOGT-NTO kan du engagera dig för ett tryggt, nyktert och drogfritt samhälle, umgås
med vänner, skapa verksamhet, fika och ha roligt. Ett medlemskap kostar 150 kronor per år. Det
första året får du rabatt och betalar endast 50 kronor.
Gör så här:
• Swisha 50 kr till nr 123 671 31 35.
• Skriv följande i meddelanderutan: IOGT (mellanslag) personnummer (mellanslag) förnamn
(mellanslag) efternamn.
EXEMPEL: IOGT 810203-1234 Anna Andersson
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