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IOGT-NTO fyller 136 år idag
Idag är det 136 år sedan den första IOGT-logen, Klippan, startade i Majorna i Göteborg. Firanden pågår runt om i landet och i
Stockholm delas fikapåsar ut till resenärer på centralstationen.

— I 136 år har vi arbetat för att minska de negativa konsekvenserna av alkohol. Men också för att skapa ett samhälle där alla har en plats och
behandlas lika, där alla har samma rättigheter och förutsättningar. Det är en historia vi är stolta över, men vi är inte färdiga än. Vårt fokus ligger
på det vi gör idag för att fortsätta driva den förändringen och fortsätta utmana alkoholnormen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för
IOGT-NTO.

Ett axplock av de områden och frågor som IOGT-NTO driver just nu är:

Flyktingmottagandet: Många av våra medlemmar engagerar sig ideellt med att ta emot medmänniskor som flytt krig och förföljelse. Det sker
bland annat genom att öppna våra lokaler för nattboenden och se till att den som behöver har en säng med rena lakan och en skål varm soppa.

En Vit jul för barnens skull: Om en månad startar kampanjen Vit jul där hundratals aktiviteter genomförs runt om i landet under jullovet för
att ge en frizon till barn och ungdomar som behöver det. När samhället stänger ned, när lamporna på fritidsgården släcks och när vaktmästaren
låser porten till skolan och går på julledighet – då finns vi där. Och gör julen till barnens.

Under julen 2014 var vi med och skapade trygga, mysiga och bra julminnen för 6 300 barn och ungdomar. Det är 6 300 som fått ont i magen av
pepparkaksdeg, inte av oro. 6 300 barn som fått känna att julen är deras, och bara deras.

Världen är vårt fält: Våra samarbetsorganisationer i Laos fick i våras igenom en alkohollag som en del i arbetet mot våld i nära relationer.
IOGT-NTO-rörelsen samarbetar med 14 länder för att öka kunskapen kring alkohol och andra droger.  

Lokal verksamhet: Med över 30 000 medlemmar så finns det många eldsjälar runt om i landet som i våra föreningar dagligen bedriver allt
från sociala företag till utbildningar och studiecirklar, kulturverksamhet eller kamratstöd. Med en lokal närvaro i hela Sverige finns det alltid
verksamhet nära dig.

Lokala kontaktpersoner runt om i landet finns att hitta på http://iogt.se/nara-dig/

Kontakt

Johnny Foglander, pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 700 lokalföreningar över hela landet.
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