
 Motioner 1 (71) 

Om hanteringen av motioner 
Först och främst vill förbundsstyrelsen tacka för det engagemang och kraft som lagts ner i att 
bereda, författa och lägga fram motion till kongressen. I förbundsstyrelsens prövning av 
inkomna motioner tittar vi på om förslaget ligger i linje med IOGT-NTO:s ändamål och om 
det är motiverat att genomföra utifrån vilka effekter förslaget kan leda till, vilket engagemang 
som bedöms finnas för förslaget samt vad det kostar att genomföra. I denna bedömning har 
det också betydelse vilka andra processer och förslag som är på gång och hur motionärens 
förslag passar in i helheten.  

Inför förbundsstyrelsens yttrande gör vi också en bedömning om det är ett förslag som inte 
behöver beslutas av en kongress. Så kan det vara t.ex. om det är  

• ett förslag som redan är genomfört eller pågående, 
• ett förslag som föreningar, distrikt eller en grupp av medlemmar redan har möjlighet 

att genomföra i dag, eller  
• ett förslag som reglerar sådana detaljer i ett genomförande som inte bör beslutas av 

vårt högsta beslutande organ.  
 

Oavsett vad förbundsstyrelsens yttrande innehåller för bedömning, motivering och förslag är 
det viktigt att komma ihåg att det är kongressen, IOGT-NTO-förbundets högsta beslutande 
organ, som ska ta ställning till förslagen i motionen och fatta beslutet.  

Förbundsstyrelsen vill uppmana alla att fortsätta lämna förslag och utveckla oss – inte bara 
genom att motionera till kongressen 2023 utan också att delta i samtal med förtroendevalda, 
skicka ett mejl till ditt team, delta i workshops och samlingar, ställa upp som ombud på 
årsmöten med mera för att vara med och påverka vägen fram för IOGT-NTO. 
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Ärende 16 

Motion nr 03 

Valfrihet som norm i samband med måltider 
och kost 
I Sverige har vi en lång tradition av att äta blandkost. Det är en del av vår rika matkultur. 
Köttbullar, potatismos, stekt sill med löksås, ärtsoppa, pannkakor, kalops, höns i curry, 
raggmunk, inkokt lax, julskinka och falukorv för att nämna några exempel som traditionellt 
innebär både animalier och vegetabilier på menyn. Potatis, lök, kål, morötter, äpplen, blåbär, 
lingon, vete, havre och råg är exempel på vegetabilier som är och länge har varit viktiga inslag 
i den svenska kosten. 

IOGT-NTO-rörelsen är en folkrörelse som är viktig i många människors liv. Mat är också en 
viktig del av livet. De flesta äter tre mål mat om dagen. 

Hela mänskligheten står inför stora samhällsutmaningar både lokalt och globalt. Tre exempel 
på dessa utmaningar är: 

• klimatförändringar 
• det sjätte massutdöendet av arter 
• den snabba förlusten av matjord 

 

Kött pekas ofta ut som en av bovarna i dramat när det handlar om klimatförändringar. Så 
skedde även under UNFs kongress 2019. UNFs förbundsstyrelse la förslaget Ett köttfritt 
UNF. En av styrelseledamöterna reserverade sig mot beslutet att lägga förslaget. 

En livlig debatt följde. 

UNFs kongressledamöter beslutade 

• att animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är 
nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga 

• att krav ställs på kostens näringsvärde för att undvika en allt för ensidig kost 
 
Förslaget var alltså från början att inget kött skulle serveras i samband med 
förbundsarrangemang. Beslutet blev att den som behöver äta / dricka animaliskt protein i 
samband med förbundsarrangemang måste anmäla behov av specialkost. Animaliskt protein 
är: kött, fisk, mjölk och mjölkprodukter (yoghurt, ost etc.), ägg, skaldjur, blötdjur (musslor, 
bläckfisk etc.), blod (t.ex. blodpudding), organ (t.ex. kycklinglever). 

Vi tolkar det som att en majoritet av UNFs kongressledamöter 2019 på detta vis ville främja 
en så kallad ”vegonorm”. 

Idén om att mat utan animaliskt protein skulle kunna leda till att möjligheterna att bromsa 
och stoppa klimatförändringarna ökar, är en åsikt som är kontroversiell i många 
sammanhang. De som agiterar för så kallad ”vegonorm” har ofta fokus på 
klimatförändringar. Utdöende av arter och förlust av matjord ingår ofta inte i resonemanget. 



 Motioner 12 (71) 

Ekosystemen, lokalt och globalt, är grunden för allt liv. Om vi ser oss själva som den 
integrerade del av ekosystemen som vi är, kan vi tillsammans finna vägar framåt som gör att 
vi kan övervinna utmaningarna, dvs. bromsa och stoppa klimatförändringarna, det snabba 
utdöendet av arter och förlusten av matjord. 

Hela IOGT-NTO-rörelsen kan vara en betydelsefull kraft i denna utmaningarnas tid, utan att 
för den sakens skull försöka styra medlemmarna i ”rätt” riktning i dessa frågor. 

(För den som vill förkovra sig i den komplexa frågan om mat och samhällsutmaningar finns 
bl.a. initiativet ”Reformaten” på Facebook och Instagram. Reformaten har även en hemsida). 

 

Yrkanden 

att när det kommer till vilken mat som serveras vid förbundsarrangemang inom IOGT-
NTO ska valfrihet vara norm. Alternativen som vi ska erbjuda är blandkost* och 
vegetarisk kost samt specialkost för alla som är allergiska eller har religiösa skäl. Vid 
våra förbundsarrangemang bör vi sträva efter att alla i förväg får meddela vilken slags 
kost de önskar, i syfte att undvika matsvinn. 

att IOGT-NTO fortlöpande för en konstruktiv dialog med Junis, NSF och UNF kring 
frågan om vegonorm vs valfrihet som norm, för att bidra till att inga barn eller 
ungdomar inom IOGT-NTO-rörelsen störs i sina aktiviteter och relationer av en 
påtvingad vegonorm i samband med förbundsarrangemang. 

att IOGT-NTO anordnar digitala studiecirklar på riksnivå om mat och matlagning, med 
fokus på matglädje. Dessa digitala studiecirklar ska vara öppna för alla medlemmar i 
IOGT, UNF, NSF och Junis. Sådana studiecirklar kan omfatta: 

 laga mat från grunden, kvalité, smak, tips och tricks i köket, råvarukunskap, varifrån 
kommer råvarorna, jordbruk, vattenbruk, fotosyntes, ekosystem, biologisk mångfald, 
klimat, hur man bygger matjord m.m. Syftet ska inte vara att spä på klimatångest och 
liknande. Syftet ska vara att erbjuda fakta om vad som är konstruktiva steg i en god 
riktning, ha kul tillsammans och njuta av mat oavsett kostinriktning. 

 

* Med blandkost menas i denna motion att kött, fisk, animaliska mjölkprodukter eller ägg 
ingår i de flesta måltider, men att blandkost också innebär att en måltid kan innehålla enbart 
vegetabiliska råvaror. (Blandkost innebär i denna motion att skaldjur, blötdjur, blod och 
organ också kan ingå i måltider men att de sällan gör det). 

 

Jens Lindh, Gustavsberg Charlotta Nilsson, Kungsängen 
 
Marcus Wik, Offerdal 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsens uppfattning är att valfrihet i dag råder som norm. Vilken kost som ska 
erbjudas på samlingar kan komma att behöva anpassas utifrån att vi lär oss mer och mer om 
sociala och ekologiska konsekvenser av vår kosthållning. Att engagemanget för vår 
gemensamma framtid, vårt klimat, vårt bidrag till en hållbar värld och vad vi lägger på 
tallriken är stort visas på olika sätt inom IOGT-NTO. 

Just studiecirklar kring klimat, hållbarhet, mat och annat som intresserar medlemmar och 
föreningar är ett sätt att öka kunskapen och engagemanget ytterligare. Dessa bör självklart 
vara öppna för alla och organiseras, för denna typ av ämne, av föreningar eller distrikt. 
Studiecirklar startas i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, 
rörelsens studieförbund, som bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sverige. 

Förbundsstyrelsen anser dock inte att kongressen ska fatta beslut om på den detaljnivå som 
motionärerna föreslår och vill att det även fortsättningsvis ankommer på respektive arrangör 
att avgöra vilken kost som är lämplig utifrån förutsättningarna i varje situation.  

 

Förbundsstyrelsen anser inte heller att IOGT-NTO bör eller ska ha synpunkter på beslut som 
fattas av Junis, UNF och NSF – det är upp till de enskilda förbunden att fatta sina egna 
beslut.  

 

Kongressen föreslås besluta 

att avslå motion nr 03 – Valfrihet som norm i samband med måltider och kost i sin 
helhet. 
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