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Strategisk inriktning
”
”
Gemenskap och kunskap för stärkt påverkan –
vi stärker, höjer och riktar rösten mot tydliga mål

Inledning

IOGT-NTO är en folkrörelse som ska ge människor makt att påverka
sina egna liv och samhällets utveckling. Att människor har makt är ett
grundfundament i en demokrati och en värdering IOGT-NTO vilat på
sedan vi startade. Vi har alltid kämpat för att alkohol och andra droger
inte ska hindra människor att leva ett fritt och rikt liv.
Sedan vi bildades har vi gjort skillnad för människor. Vi stred för allmän rösträtt
på gator och torg som möjliggjorde en folkomröstning om ett förbud mot den
alkohol som orsakade så mycket lidande, våld och fattigdom. Vi gick samman
och byggde hus över hela landet så att folk kunde mötas, bildas och trivas. Vi var
en motkraft mot den växande alkoholkulturen och skapade livliga dansbanor i
små och stora samhällen.
IOGT-NTO har förändrats, anpassats och utvecklats som folkrörelse i snart 150
år och nu ser vi nya behov. En livskraftig folkrörelse ser annorlunda ut i dag än
den gjorde i går. Men oavsett tid bygger folkrörelsen på kraften i de många
medlemmarna som bär en gemensam röst och som påverkar för ett gemensamt
mål. Vår uppgift har alltid varit att påverka vår samtid, men formerna för det
skiljer sig.
Vi vill förnya och levandegöra folkrörelsen och hitta ﬂer former för hur våra
medlemmar kan bära en gemensam röst. För att lyckas med det behöver många
människor se IOGT-NTO som sin organisation. Vi ska vara en stor, bred och
levande arena där nya och gamla medlemmar får ta plats för att hitta sin väg för
att påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning.
Kraften att påverka kommer från alla de människor som samlas för att bidra till
visionen. Det är medlemmarna i vår rörelse som är och bär rösten och det är
genom att vara många starka röster som vi kan skapa samhällsförändring,
fortsätta att spela roll och göra skillnad.
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Gemenskap och kunskap
för stärkt påverkan
Medlemmarnas samlade engagemang och röster är det som bär upp en
folkrörelse. Tillsammans gör vi IOGT-NTO till den självklara arenan för
de som brinner för nykterhet, demokrati och solidaritet. I god gemenskap,
med folkbildning, kultur och aktivism, stärks våra röster till utåtriktat
arbete, till en stark organisation för påverkan.
Vår vision möjliggörs genom att människor ges makt och möjlighet att påverka
samhället så att ingen far illa av egen eller andras konsumtion. För det krävs en
politik som stärker människors rätt att leva utan påverkan från alkoholindustrin
och den alkoholnorm de skapar. En förutsättning är därmed att folkhälsan
prioriteras över näringslivsintressen och att beslutsfattare är företrädare och
ledare för en politik som värnar människor.
Vår strategi för att komma närmare vår vision är att bygga en arena där nyktra
röster stärks, höjs och riktas. Med denna strategi tar vi sikte på att åstadkomma
konkret förändring.
Vi söker samarbete med andra organisationer med socialt engagemang, i syfte att
lyfta fram alkohol- och narkotikabrukets folkhälsoaspekter.

Våra mål som guidar oss i stora och små prioriteringar
IOGT-NTO stärks som organisation genom ökat medlemsengagemang
Alkoholnormen försvagas
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Den nyktra rösten tar större plats i samhället
Regleringen av alkoholindustrin skärps
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Allmänheten stödjer en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik
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Stärka rösten
Stärka rösten handlar om att skapa
förutsättningar för människor och vår
organisation att ha en tydlig röst.

Allt grundas i engagemanget
Det ideella engagemanget är det viktigaste vi har i rörelsen. Det som får
människor att dras till IOGT-NTO är en vilja att bidra till en nyktrare värld och
den gemenskap i föreningsverksamhet som många uppskattar. Det kan vara som
medlem eller sympatisör, nykter sedan länge, nyligen nykter, tillfälligt nykter
eller någon som vill stötta nykterheten i sak. Alla dessa människor är potentiella
engagerade och vi blir bättre på att bjuda in ﬂer att vara en del av vår gemenskap
och våra arenor oavsett förutsättningar.

Vi ökar i medlemsantal
Vi är en starkare folkrörelse med ﬂer medlemmar och ökat engagemang i våra
idéfrågor. Vi är den självklara organisationen för alla som ser problemen med
alkohol och andra droger och som genom sin nykterhet vill vara en del av
lösningen. Människor blir medlemmar hos oss för att få del av nykter gemenskap
och för att bidra till en bättre värld genom att påverka i en nyktrare riktning. Vi
söker upp, bjuder in och erbjuder olika sätt att engagera sig hos oss för ett
nyktrare samhälle. Med mer attraktiva plattformar för ﬂera olika målgrupper
ökar vi stoltheten och inspirerar ﬂer att bära våra budskap.

Kunskap ger makt
Folkbildning är en central del av vår ständigt pågående utveckling. Tillsammans
utvecklar vi vår kunskap och handlingskraft som stärker oss i att ta plats, föra
samtal nå ut på nya sätt och sätta nykterhet, alkohol och andra droger på
agendan. Vi gör det genom bildning, praktisk handling och att testa oss fram. Vår
expertis och förmåga gör att vi med tydlighet och empati kan beskriva konsekvenserna av alkoholen och andra droger och hur de påverkar och drabbar
människor i hela samhället, från lokal till global nivå. Vi har också lösningarna på
problemen, både i sakpolitik och i att bedriva påverkansarbete. Vår bildning
riktar sig särskilt till de med intresse för att bedriva drogpolitiskt påverkansarbete, föreningsledare och de inom den sociala verksamheten.

Större handlingsutrymme med ökade resurser
Genom ökade intäkter eller annan ﬁnansiering kan vi utföra mer verksamhet för
att nå våra mål. Detsamma gäller om tillgångar hanteras på rätt sätt och den
verksamhet som ska möjliggöra vår folkrörelse bedrivs eﬀektivt. Våra resurser
såsom pengar, personal och fastigheter har till uppgift att skapa förutsättningar
för att stärka, höja och rikta det engagemang som ﬁnns.
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Höja rösten
Höja rösten handlar om att vara många som bär
rösten utifrån sig själv och sitt eget engagemang,
men också att höja de enskilda medlemmarnas
röster och därmed den gemensamma rösten.

Gemenskap skapas genom möten, mångfald och uppmuntran
Vi bygger vår folkrörelse gemensamt och förstärker på så sätt vår röst som
helhet. För att vara en inbjudande stor och stark folkrörelse med en självklar
röst krävs en positiv och inkluderande organisationskultur, där gemenskapen
i en föreningsverksamhet är viktig för många. Hos oss är alla medlemmars
drivkrafter att förändra och skäl till att vara nyktra lika mycket värda. Vi tar
tillvara vår mix av egna erfarenheter som utvecklar IOGT-NTO inifrån och ut.
Vi lyfter varandra i organisationen och backar stolt upp den som tar till orda.
Förtroendevalda och ledare har ett särskilt ansvar att bidra genom den plats
vi skapar för varandra, men också för att åtgärda allvarliga problem.

Skillnad för individ och samhälle
IOGT-NTO gör skillnad för människor. I vår sociala verksamhet stärks och
utvecklas människor på ett sätt som är helt nödvändigt för att vara en röst i
sina egna liv, i IOGT-NTO och i samhället. Alla i vår rörelse bidrar till vår
kollektiva kunskap och erfarenhet om skador från alkohol och andra droger.
Genom att vara riktigt bra på social verksamhet ser vi till att alla ryms, att
inga erfarenheter utelämnas och att många röster kan höjas.

Prioritering utifrån behov och påverkan
Vi väljer medvetet vilka frågor, målgrupper och platser vi vill påverka. Vi
sätter målet, snarare än organisationen, i fokus och använder våra resurser
eﬀektivt och ändamålsenligt.
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Rikta rösten
Rikta rösten handlar om att våra röster ska vara
tydliga, i samklang och närvarande när och där
den behöver höras.

Närvaro på andras arenor
Alkohol och andra droger stör och förstör överallt. Med vår närvaro visar vi hur
alkoholperspektivet är relevant i nästan alla frågor. Vi söker upp de samtal som
redan pågår om klimat, våld, folkhälsa, jämlikhet och bistånd och samverkar så
att ﬂer bär budskapen om att en progressiv alkoholpolitik är en viktig katalysator
för att nå andra politiska mål. Styrkan ﬁnns i att ﬂer aktörer arbetar mot vår
vision utifrån sina egna kärnfrågor.

Samtal som påverkar
Vi vill göra avtryck hos människor och i samhället. Genom tusentals samtal i varje
del av samhället, i vardagen, på arbetsplatsen och med beslutfattare sätter vi våra
frågor på dagordningen, påverkar människor och förﬂyttar perspektiven om
nykterhet samt alkohol och andra droger.

Egna erfarenheter som berör
Vi använder våra personliga upplevelser och erfarenheter som beroende, anhörig,
drabbad, yrkesarbetande eller som nykter – vare sig det rör mötet med alkoholnormen eller skadorna av alkohol och andra droger. Det är med våra egna
erfarenheter som vi berör, motiverar och förﬂyttar människor.

Trovärdig och synlig röst
IOGT-NTO och våra medlemmar är en trovärdig och efterfrågad röst och med
våra nyktra lösningar uppfattas vi som en tillgång och positiv kraft i samhällsutvecklingen. Genom att bedriva opinionsbildning på ett modernt sätt utvecklar
vi en kraftfull förmåga att mobilisera, vilket skapar stor synlighet runt om i hela
Sverige. Det ligger en stark kraft i ideellt engagemang och vi låter människor hitta
sin egen röst för ett nyktrare samhälle hos oss eller genom oss.

Många röster för demokrati och solidaritet
IOGT-NTO och alla våra medlemmars insatser i föreningar, i nätverk och i
utåtriktat påverkansarbete bidrar till att stärka den svenska demokratin.
Demokrati kräver deltagande. Genom sitt engagemang i IOGT-NTO deltar
medlemmar och sympatisörer i att forma och påverka samhället. Alkoholnormen
och eﬀekterna på folkhälsan av alkohol- och narkotikabruk innebär, utöver stora
negativa eﬀekter på samhällsekonomin, att alltför många marginaliseras. När vi
lyfter upp och mobiliserar de rösterna stärker vi solidariteten och värnar allas
rätt. IOGT-NTO är genom våra nyktra röster en kraft som fördjupar demokratin
och värnar solidariteten i samhället.
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Våra grundsatser
I IOGT-NTO-rörelsen utgår vi från gemensamma
grundsatser och bärande idéer om demokrati,
solidaritet och nykterhet. Våra grundsatser är de
värderingar vi vilar på. Vi kompromissar inte med
våra grundsatser i arbetet för att nå vår vision om ett
samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte
hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

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. Inom IOGT-NTO-rörelsen
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
samhället i stort och är ett hinder för utveckling. Genom
vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår
verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar
människor till ett nyktert liv.

