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Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet
Bakgrund
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte
hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Alkohol och andra droger är hinder för
både individens och samhällets utveckling och kan leda till skador på såväl kropp som
själ. Även anhöriga skadas och det ger ofta sociala och ekonomiska konsekvenser.
Det sociala arbetet är ingen ny företeelse inom IOGT-NTO-rörelsen. De sociala
förhållandena i landet var en av anledningarna till att nykterhetsrörelsen bildades
och blev en motvikt till den höga alkoholkonsumtionen. Utöver en mängd anhöriga
till personer med beroende sökte sig även många människor som försökte komma
ifrån det egna beroendet till IOGT-NTO och andra nykterhetsorganisationer. Logen
blev en hjälp att hålla sig nykter och finna en social samvaro utan alkohol. Under
många år var IOGT-NTO en kultur-, bildnings- och intresseorganisation. I slutet av
1980-talet fick den sociala verksamheten en nystart i IOGT-NTO och en ny grupp
medlemmar som uttalat hade erfarenhet av beroende fick en självklar plats i
organisationen.
IOGT-NTO:s sociala arbete skapar nyktra verksamheter och mötesplatser för att
hjälpa och stötta enskilda individer, för att ge utrymme för olika erfarenheter och för
att påverka samhället.

Medlemskapet
För att besöka/delta i IOGT-NTO:s sociala verksamheter krävs inget medlemskap.
Men för att arbeta för en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor
att leva ett fritt och rikt liv behöver vi vara fler. Därför är rekryteringen till
organisationen livsviktig. Varje ny medlem kan vara med för att förändra världen och
fler människor behöver känna till möjligheten att bli medlem hos oss. Målet är därför
att besökarna/deltagarna gör ett aktivt val genom ett medlemskap i IOGT-NTO.
Varje medlem i IOGT-NTO är en viktig del av organisationen. Som medlem har en
inflytande. En har rösträtt i föreningen och möjlighet att inneha förtroendeposter.
Medlemmen är organisationens bas och högst värderade resurs. Som medlem i en av
Sveriges första och främsta folkrörelser har en tillgång till all erfarenhet och kunskap
som ackumulerats.
Besökare/deltagare i den sociala verksamheten
Besökare/deltagare i den sociala verksamheten har inte förmånen att kunna vara en
del av den demokratiska processen och har inte någon beslutanderätt i föreningen.
Det är därför viktigt att informera besökare/deltagare om demokratins
förutsättningar och möjligheter att påverka. Den sociala verksamheten ska finnas
med i organisationens demokratiska processer för att kunna tillföra de kunskaper och
erfarenheter som deltagarna har. Detta berikar såväl organisationen som den sociala
verksamheten.
Vad är IOGT-NTO:s sociala verksamhet?
IOGT-NTO:s sociala verksamhet välkomnar alla, något som vi är stolta över. Oftast
möts många olika människor med olika erfarenheter här. Men att vara beroende eller
anhörig till beroende innebär att en behöver se tydliga exempel på att en inte är
ensam och att det finns stöd att få. Därför har IOGT-NTO valt att inom den sociala
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verksamheten bedriva ett landsomfattande kamratstöd som i första hand utgör en
gemenskap för dem som har erfarenhet av eget eller andras beroende av alkohol eller
andra droger. På detta sätt blir organisationen mycket bättre på att använda de
personliga erfarenheter och styrkor som finns hos medlemmarna och kan enkelt och
tydligt lyfta upp de samhällsproblem som beroendet skapar. IOGT-NTO:s
verksamhet består av ett antal byggstenar innehållande exempelvis:
Kamratstöd
Kamratstödet är en viktig länk i IOGT-NTO:s sociala verksamhet. Här kan en hitta
nya sociala nätverk, mötesplatser, roliga aktiviteter och få möjlighet att träffa andra
med liknande erfarenheter. Kamratstödet är en plats där alla som vill kan mötas i en
drogfri miljö. Kamratstödsgruppens grund är att relationen mellan människor är
byggd på ömsesidighet och respekt. Verksamheten bygger på hjälp till självhjälp och
tar tillvara den kraft som organisationen och varje individ besitter. Gemenskap och
trygghet är grundorden.
Behandlingshemmet Dagöholm
Som folkrörelse har IOGT-NTO ett samhällsförändrande uppdrag. Det innebär att vi
inte bara vill förändra vår del, utan även arbeta för att ta fram goda exempel på hur
samhället i stort kan förändra och utveckla missbruks- och beroendevården. IOGTNTO driver behandlingshemmet Dagöholm. Behandlingshemmet har i uppdrag att
på professionell grund och med utgångspunkt från IOGT-NTO:s ideologi bedriva
behandlingsverksamhet med hög kvalitet samt förse organisationen med aktuell
kunskap i beroende- och behandlingsfrågor. Dagöholm drivs utan vinstintresse och
eventuellt överskott investeras in i verksamheten. Behandlingshemmet är en viktig
länk i den kedja som vi kallar social verksamhet.
Alkoholrådgivning
En annan länk i IOGT-NTO:s sociala verksamhet är alkoholrådgivning. Alla är
välkomna att kontakta vår alkoholrådgivning med sina tankar, frågor och
funderingar. Den som svarar kan ge stöd och råd för hur en kan gå vidare för att
åstadkomma en förändring. Många av dem som svarar har egen erfarenhet av ett liv
med beroende – för egen del eller som anhörig. Samtliga som svarar har genom
anknytningen till IOGT-NTO tillägnat sig gedigen kunskap om problematiken kring
beroende. Den som svarar har tystnadsplikt och den som ringer kan vara helt
anonym.
Sociala företag
Genom vissa lokala verksamheter har IOGT-NTO valt att starta sociala företag. Dessa
företag har inte något ekonomiskt vinstintresse, utan vinsterna går tillbaka in i
verksamheten.
Arbetsmarknaden i dag kännetecknas av hög arbetstakt, stora krav på erfarenhet,
kompetens och kunskap samt en oerhört snabb utveckling och ständig förändring.
Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden, trots att de både kan
och vill arbeta. IOGT-NTO:s sociala företag skapar arbetsmöjligheter för personer
som står utanför arbetsmarknaden. Att vara deltagare i något av våra företag innebär
givetvis möjligheter till arbete och/eller arbetsträning utifrån ens egna villkor, men
även möjligheten att utmanas och utvecklas som människa. Allt detta är viktiga delar
för att en ska kunna börja tro på sig själv igen och se sina egna möjligheter och
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styrkor. Företagen erbjuder deltagarna en upplevelse av IOGT-NTO, vilket innebär
att den gemenskap som byggs upp under arbetstid även ska finnas under fritiden.
Utbildningsmöjligheter
IOGT-NTO:s sociala verksamhet kompletteras av de utbildningsmöjligheter som
finns vid folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg samt Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet. IOGT-NTO har en lång folkbildningstradition. Folkbildningens
syfte är att alla samhällets medborgare på ett fritt och frivilligt sätt ska kunna ta till
sig ny kunskap och nya värderingar.
IOGT-NTO kan genom den sociala verksamheten erbjuda gemenskap, stöd, vård,
möjligheter till arbete och/eller arbetsträning och utbildning. Genom detta blir våra
medlemmar starkare, vilket gör organisationen mer vital och vi blir en kraftfullare
samhällsaktör som jobbar för en bättre värld.
IOGT-NTO:s sociala verksamhet stöttar och stärker deltagarna och hjälper till att
bryta isolering och utanförskap. Verksamheten verkar för att deltagarna ska ha
möjlighet att ta del av varandras erfarenheter. IOGT-NTO erbjuder en gemenskap
som leder till nya insikter, vilket leder till ökat egenvärde som ger bättre
självförtroende och självkänsla. Den ideella verksamheten är begriplig, hanterbar och
meningsfull för alla våra medlemmar.
Genom aktiv social verksamhet förstärks IOGT-NTO:s organisation och den blir en
starkare folkrörelse, både numerärt och kompetensmässigt.
Familjen
Familjer i alla former, i alla åldrar, behöver verksamhet. Verksamhet där alla får vara
delaktiga och aktiva. Den sociala verksamheten måste vara en garant för att ge
familjen möjlighet att vara delaktiga tillsammans. Här har IOGT-NTO-rörelsen ett
gemensamt ansvar.

Återfall
IOGT-NTO är en organisation som är fri från droger. Med droger menas alkohol,
narkotika och andra medel med berusande effekt. Inom IOGT-NTO är vi
löftesbundna, vilket innebär att vi kräver helnykterhet. Alla medlemmar ska följa
nykterhetslöftet.
Besökare/deltagare som upplevs vara påverkade av droger i föreningen försämrar
både den fysiska och den psykosociala miljön och det medför risker både för den som
är påverkad och för kamraterna. Det är därför inte tillåtet att använda sig av alkohol,
narkotika eller narkotikaklassade mediciner som inte är ordinerade av läkare. Det
accepteras inte inom IOGT-NTO att komma i bakrus eller påverkad till
verksamheten.
Det är allas ansvar att reagera om en vet eller misstänker att någon har problem med

4

att hantera sitt beroende. Det är det bästa stöd en kamrat kan ge. Prata därför om
dina iakttagelser direkt med personen eller med förtroendevald person i föreningen
med ansvar för dessa frågor, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.
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IOGT-NTO:s roll
IOGT-NTO:s sociala verksamhet ska erbjuda gemenskap, meningsfullhet och
möjlighet till utveckling.
IOGT-NTO:s sociala verksamhet bygger i huvudsak på ideellt engagemang som
företrädesvis drivs av engagerade personer med hög kompetens genom egna
erfarenheter.
IOGT-NTO:s ideella del av social verksamhet ska vara ett komplement till samhällets
övriga professionella behandling och verksamhet.
IOGT-NTO:s ideella del av social verksamhet skapar verksamhet under kvällar,
helger och större högtider, då större delen av det övriga samhället är stängt.
IOGT-NTO ska möjliggöra för medlemmar att starta sociala företag som arbetar
professionellt med att erbjuda möjligheter till arbete och/eller arbetsträningsplatser
för personer som står utanför arbetsmarknaden.
IOGT-NTO:s sociala verksamhet ska erbjuda medlemmar och besökare möjligheter
till folkbildning och kultur.
IOGT-NTO:s sociala verksamhet ska ha möjlighet att aktivt arbeta för att påverka det
sociala arbetet som övriga samhället genomför på det lokala planet.
IOGT-NTO bedriver behandlingshemmet Dagöholm.
IOGT-NTO samspelar på många plan med till exempel Forum, Centralförbundet mot alkohol
och narkotika (CAN), Ideella Arena med flera.
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