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Kära 
medlemmar!

Det är mycket som är 
annorlunda den här våren. 
Detta framgår på många 
ställen i denna publikation. 
   Det var förstås mycket 
tråkigt att vi måste ställa in det 
välplanerade förbundsmötet på 
Biskops Arnö i början av maj. 
Vi behöver ju träffas och vara 
aktiva tillsammans.
   Först var tanken att skjuta på 
mötet ett år, men det blir allt 
tydligare att den här pandemin 
kan komma att bestå längre än 
så, varför styrelsen tog beslutet 
att genomföra mötet digitalt i 
höst. Se inbjudan på nästa sida.
   Nu hoppas vi att många 
medlemmar tar vara på 
möjligheten att göra sin röst 
hörd på det digitala mötet.
   Många planerade 
verksamheter har måst ställas 
in eller skjutas upp. Vi får vara 
tålmodiga och uppfinningsrika. 
Vi måste komma på nya sätt att 
nå ut med vårt viktiga budskap.
   Folknykterhetens vecka har 
fått firas på nya sätt i år. IOGT-
NTO har uppmärksammat 

alkohol, graviditet och 
spädbarns hälsa samt startat en 
namninsamling  för inrättandet 
av ett kompetenscenter om 
alkoholrelaterade fosterskador.  
Gå in på denna länk och skriv 
på om du inte redan gjort det:
https://www.iogt.se/
namninsamling-nationellt-
kompetenscenter-for-barn-med 
-alkoholskador/
   ”För många tillstånd, 
bristande tillsyn?” heter 
en rapport från SLAN och 
Länsnykterhetsförbundet 
Västra Götaland. Antalet 
tillstånd har på 30 år ökat från 
3500 till 15000!!! Kommunerna 
hinner inte med att kontrollera 
verksamheten på krogarna. 
Rapporten föreslår bl a:
-folkhälsan i första hand
-fler tillsynsbesök
-ökad inre tillsyn
-låt krogarna betala notan
-minska antalet tillstånd
-utbilda personal och ägare
   Goda råd!
   Ali Jerremalm 
   förbundsordförande
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Gör Drogfri Uppväxt känt och värva en medlem!
Värvningskampanjen pågår under hela 2020.
Om du värvar en medlem får du ett presentkort på 100 
kronor hos Akademibokhandeln!
Presentkortet skickas till dig när nya medlemmen betalt 
medlemsavgiften.
Medlemsavgiften för nya medlemmen är totalt 100 kronor för 
året personen värvas men även året därpå ingår i avgiften.
Avgiften betalas in på förbundets plusgirokonto 46 21 65-2.
Meddela Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 755 50 UPPSALA 
alt agnetahf@gmail.com din och den nya medlemmens namn 
och adress.

Vi behöver bli fler!

Kallelse till digitalt 
Förbundsmöte söndag 
11 oktober kl 14-17
Anmäl Dig till det digitala mötet senast den 6 september!
Det går bra att anmäla sig via mail eller brev. Ange namn och 
adress och mailadress. Likaså om du vill ha möteshandlingarna 
via mail eller post.
Vi kommer att använda Lifesize eller likvärdig programvara. 
Alla anmälda kommer att få instruktion om hur man går 
tillväga för att koppla upp sig mot mötet. Man kan använda 
dator, mobil eller surfplatta. 
Anmäl till Agneta Fernström, Tårpilsv 8, 755 50 Uppsala. 
agnetahf@gmail.com.



4 Drogfri uppväxt 2/2020

Den 5 maj presenterade 
Junis sin årliga rapport, 
den 17:de i ordningen, 
om hur många barn 
med alkoholproblem 
i familjen som deltar i 
stödsamtal eller stödgrupp 
i kommunernas regi. 
   Svaret blir 1-2 procent av 
de 320 000 barnen som haft 
negativa eller mycket negativa 
erfarenheter av förälders 
drickande.
Rapportens titel är ”Det 
funkar!” som utöver 
enkätresultatet tar fram 
verksamheter som ger 
barnen stöd. Som Pelikanen i 
Stenungsund, som Beardslees 
i Nacka, som Maskrosbarns 
Skolkurage. Men egentligen 
funkar det inte i kommunerna.
Varför sviks barnen? Varför 
debatteras inte deras situation? 
Varför bryter kommunerna 
mot lagen? Varför pratar 
man inte överhuvudtaget om 
alkoholen med tanke på de 
omfattande negativa effekterna 

på såväl den kommunala 
ekonomin som på många 
medborgares liv, inte bara 
barnens.
Kommunsekreteraren Per 
Johansson i Söderköping 
kollade protokoll från 2017 och 
framåt för att se när fullmäktige 
debatterade alkohol. Hans 
sökning resulterade i noll 
träffar. Jag bad honom söka 
igenom även socialnämndens 
protokoll. Paragraferna 
om alkohol gällde enbart 
serveringstillstånd. 
Ergo: I Söderköping är inte 
alkohol en fråga eller ett problem 
värt att diskutera i de politiska 
församlingarna fullmäktige och 
socialnämnd. 
Erland Linjer, moderat 
socialnämndsordförande 
(3:dje perioden) och 
fullmäktigeledamot i Varberg, 
bekräftar att man aldrig haft 
uppe alkoholen till debatt i 
fullmäktige.
-  Det är en jättebra idé du 
ger mig, säger Erland Linjer. 

Per-Åke Andersson 
om Junis-rapporten:

Det funkar 
- NOT!
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Forts på nästa sida

Det berör ju alla nämnder, 
alla förvaltningar, alla bolagen. 
Alla måste jobba med detta. 
Missbruk, familjeproblem, 
barnens problem påverkar 
stora delar av samhället, även 
sjukvården.
-  Men det är svårt att lyfta 
frågan. Folk tycker det är 
jobbigt, att någon annan får lösa 
frågan och då landar det hos 
socialnämnden eller skolan.
Att Erland Linjer förstår vad 
han talar om bekräftas av att 
han är Medicine doktor och 
disputerade i hälsoekonomi.
Ergo: I Varberg sitter en central 
politiker med stor kunskap om 
alkoholens effekter på ekonomin 
och som socialnämndsordförande 
under 10 år med god insikt i 
vad alkoholen ställer till med. 
Verkstad? Nja, inte mycket.
Jag ringde också upp 
kommunfullmäktiges 
ordförande Arianne Sundman 
(S) i Sundsvall. Hon bekräftar 
att alkoholen aldrig lyfts till 
politisk debatt i fullmäktige. 

Hon förklarade att resurserna 
är begränsade och man måste 
hela tiden göra prioriteringar. 
Varför barn i familjer med 
alkoholproblem inte prioriteras 
besvarades med
-  Alla vill ju väl.
Ergo: I Sundsvall saknas också 
medvetenhet och debatt om 
alkoholens omfattande effekter 
på barns liv och i övrigt i 
samhället. Kf-ordföranden har 
makten att lyfta frågan men har 
inte gjort det.
De tre kommunerna är helt 
slumpmässigt utvalda. Frågorna 
jag ställde var 
1. Hur kommenterar du 
uppgifter att bara xx barn 
med alkoholproblem i familjen 
deltog i stödverksamhet i din 
kommun enligt Junisrapporten?
2. Hur ser du på att din 
kommun dåligt lyckas uppfylla 
lagens och barnkonventionens 
krav. Varför lyckas man inte 
bättre?
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3. Med tanke på den 
sammanlagda belastningen 
på kommunens ekonomi och 
medborgares liv, hur många 
gånger har ni debatterat 
alkoholen i fullmäktige de tre 
senaste åren?
Schablon för beräkning av antal 
drabbade barn. 10 000 invånare 
ger 300 barn. OBS! Schablon! 
Den mycket förnämliga 
Junisrapporten finns på www.
junis.se/rapport

Reflektion: Jag har pratat med 
många politiker genom åren 
om barnen i familjer med 
alkoholproblem. Det som förvånar 
mig är att jag aldrig råkar på 
någon som blir upprörd på riktigt.
        
             Per-Åke Andersson

Fakta som 
är bra att ha 
i minnet när 
vi talar med 
politiker:

Undersökningar 
under tre decennier 
har visat att ungefär 
15 procent av alla 
barn har negativa 
erfarenheter av 
förälder som dricker 
för mycket. CAN:s 
rapport nr 185 (2019) 
anger 320 000 barn.
Enligt Socialtjänst-
lagens kap 5 ska 
kommunen upptäcka 
och stödja barn och 
förebygga att de far 
illa.
Barnkonventionens 
artikel 3, 19 och 26 
tvingar samhället 
att skydda barn från 
allt som hindrar 
deras trygghet och 
utveckling.
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Narkotikapolitiskt Center, 
NPC, är en ny verksamhet 
som startades för drygt ett 
år sedan. Genom analys, 
debatt och folkbildning 
ska vi bidra till en human, 
restriktiv narkotikapolitik.     
   Det är en verksamhet 
som Drogfri Uppväxt var 
med och bildade genom sitt 
huvudmannaskap i studieförbundet 
Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet, NBV. Det 
var där diskussionerna började för 
några år sedan utifrån att NBVs 
huvudmän kände det angeläget 
att göra mer i narkotikafrågan 
framöver utifrån att frågan hamnat 
högre på dagordningen. Efter 
en del pilottestande landade 
verksamheten i det som kom att 
bli NPC.
   NPC är en nätverksbaserad och 
tankesmedjeliknande verksamhet 
som idag har 13 organisationer 
som valt att gå in med pengar 
eller personal för att mer direkt 
stödja verksamheten. NBV är en 
av organisationerna och bland de 
andra kan nämnas IOGT-NTO, 
Blå Bandet, Föräldraföreningen 
mot narkotika och LP-
verksamheten, det vill säga inte 

bara nykterhetsorganisationer 
utan även organisationer 
som arbetar för en restriktiv 
narkotikapolitik.
   Det händer mycket politiskt 
inom narkotikafrågan just nu. 
Konsumtionen går inte ner utan 
ligger stabilt bland ungdom, men 
med en viss ökning bland vuxna, 
samtidigt som dödligheten över 
tid har ökat. Här behöver pilarna 
börja gå nedåt för att vi ska kunna 
vara riktigt nöjda. Detta gör också 
att narkotikapolitiken utmanas 
och krafter som alltid velat 
liberalisera vädrar morgonluft och 
framför förslag om att liberalisera 
politiken. De pekar på andra 
länder som legaliserat eller på 
andra sätt gjort narkotika mer 
tillgänglig i förhoppningen att det 
ska lösa utmaningarna de stått 
inför.
   I de analyser vi från NPC gjort 
kan vi inte se att en liberalisering 
av narkotikapolitiken på något 
sätt skulle vara lösningen på att 
få ner konsumtionen eller minska 
dödligheten. I stället behövs en 
större satsning på förebyggande 
verksamhet, i stället för den 
nedtrappning som skett successivt 

För en human, restriktiv 
narkotikapolitik

Forts på nästa sida
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över åren. 
   Det behövs också en så tidig 
upptäckt av narkotikakonsumtion 
som möjligt där alla arenor nyttjas; 
socialtjänst, skolor, arbetsplatser 
och polis, så att konsumtionen 
upphör så fort som möjligt. Och 
en vårdkedja som fungerar både 
snabbt och organisatoriskt så att 
personer i beroende kommer till 
behandling och sedan finner sin 
känsla av sammanhang inom jobb, 
fritid och bostad. Och att de som 
inte har ett beroende förmås 
sluta med sin konsumtion. Så kan 
vi utveckla en human, restriktiv 
narkotikapolitik.
   I det här arbetet ska ni som är 
medlemmar i Drogfri Uppväxt 
vara välkomna att medverka på 
många olika sätt. Ni kan delta i 
de webbinarier vi regelbundet 
arrangerar digitalt och eller vid 
andra utbildningstillfällen, ni kan 
läsa våra rapporter och PM där vi 
reder ut narkotikapolitikens myter 
och teknikaliteter eller ordna en 
studiecirkel inom till exempel ”8 
myter om cannabis”.    
   Vi hoppas förstås att ni både 
läser och delar de debattartiklar vi 
frekvent skriver och att ni ordnar 
föreläsningar inom ämnet så både 

ni och andra oroliga i samhället 
blir bättre på narkotikapolitiska 
argument. Allt det där får ni ta 
del av om ni prenumererar på 
vårt nyhetsbrev NPC Analys, 
som ni enkelt kan teckna er för 
på www.narkotikapolitisktcenter.
se. För narkotikafrågan idag är 
inte så enkel att det går att svara 
att det är farligt. Där krävs idag 
bättre argument. Det betyder 
inte att narkotika är mindre 
farligt utan bara att vi behöver 
vara mer pålästa för att föra 
fram den humana, restriktiva 
narkotikapolitiken.

Peter Moilanen
Chef för Narkotikapolitiskt 
Center 

Foto: Pierre Andersson
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Debatten om 
narkotikapolitiken handlar 
för närvarande om huruvida 
lagen ska finnas kvar eller 
inte. Det gäller frågan om 
det ska vara tillåtet att 
konsumera narkotika för sitt 
nöjes skull eller inte. 

I dag är det inte tillåtet och 
enligt en nyligen genomförd 
opinionsundersökning vill 
svenska folket definitivt inte 
att det ska vara tillåtet. Men 
några professorer och läkare 
samt ett par politiska partier 
Vänsterpartiet, som föredrar 
att gå emot folkets vilja och vill 
ta bort lagen, och Centern som 
envisas med förslag att utreda 
samma sak.

Men debatten borde egentligen 
handla om vad som behöver 
göras för att förhindra att fler 
blir narkotikamissbrukare. Då 
är det helt fel att ta bort den 
lag, som inte tillåter konsumtion 
av narkotika för nöjes skull. 
Lagen ger det absolut viktigaste 
budskapet till ungdomen att inte 
börja använda narkotika. Lagen 
säger klart ifrån att man inte 
ska börja med narkotika. Den 

ger också polisen möjlighet att 
ingripa, när någon börjar använda 
narkotika och därmed förhindra 
ett fortsatt narkotikamissbruk.

Varför är detta så viktigt? 
Först och främst för att inte 
någon har blivit narkoman 
(en beroendesjukdom), innan 
personen har börjat använda 
narkotika. Man blir beroendesjuk 
först efter debuten med narkotika. 
Men de professorer, läkare 
och politiker, som vill avskaffa 
lagen, diskuterar inte hur man 
förebygger sjukdomen. De utgår 
i stället från situationen för 
den redan kroniskt beroende 
narkomanen. Därmed bortser de 
från risken för att fler och fler blir 
beroendesjuka. Det är en totalt 
defensiv strategi som kommer att 
straffa hela samhället med dyrbar 
och ineffektiv vård av en växande 
skara missbrukare. Detta är det 
första och avgörande misstaget.

Det andra stora misstaget 
är att de också vill förbjuda 
socialtjänsten att arbeta med 
narkotikamissbrukare. I stället 

Sjukdomen börjar efter 
narkotikadebuten
Av Rolf Bromme

Forts på nästa sida
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förutsätter de att sjukvården 
kan lösa vårdproblemen med 
narkomanerna. Men det finns 
ingenting som tyder på att det 
skulle kunna vara en framgångsrik 
strategi. Den del av sjukvården, 
som ingår i beroendevården, har 
visserligen möjlighet att använda 
sig av Tolvstegsmetoden, som 
kan leda fram till drogfrihet för 
narkotikamissbrukare. Men den 
metoden används i allt mindre 
utsträckning av sjukvården.

Beroendevården är i allt större 
utsträckning inriktad på s.k. 
läkemedelsassisterad rehabilitering 
av opioidberoende (LARO). Detta 
innebär att beroendeläkarna 
förskriver narkotikaklassade 
mediciner till opioidberoende 
patienter i en kombination med 
terapi. Inte någon enda patient 
blir frisk och drogfri av den 
medicineringen. Några enstaka 
procent av patienterna tröttnar så 
småningom på sitt drogberoende 
leverne och slutar ta medicinerna. 
Efter några dagars svår abstinens 
kan patienterna återgå till ett 
friskare liv på drogfri basis. 
Men de blir inte drogfria för att 
medicineringen hjälper dem till 

detta utan helt enkelt för att de 
har tröttnat på medicineringen.

Problemet är att beroendeläkarna 
numera inte vågar sig på att 
satsa på en drogfri behandling. 
Representanter för Svensk 
förening för beroendemedicin, 
med professor Markus Heilig i 
spetsen, skrev nyligen (i SvD 22/2) 
och förklarade varför:

”Det kan låta bra att 
narkotikaberoende patienter 
ska avgiftas och skickas på 
’drogfria’ behandlingshem. 
Realiteten är att en sådan 
strategi kan leda till starkt 
ökad risk för överdosdöd efter 
utskrivningen, då patienten 
förlorat toleransen för dödliga 
drogeffekter.”

De främsta representanterna för 
sjukvårdens beroendespecialitet 
vågar alltså inte rekommendera 
sina narkotikaberoende patienter 
en drogfri vård med hänsyn till 
att patienterna skulle kunna börja 
ta narkotika igen och då råka 
ut för en andningsförlamning 
på grund av en överdos, som i 
patientens tidigare liv var en helt 
normal dos narkotika. I stället 
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ROLF 
BROMME
journalist 
och 
författare

förskriver beroendeläkarna 
narkotikaklassade 
opioidmediciner, som innebär att 
patienten även fortsättningsvis 
kommer att vara beroendesjuk 
resten av livet. Detta trots att 
det finns ett nässpray – en icke 
beroendeskapande medicin 
– som enkelt kan häva en 
andningsförlamning på grund 
av opioidöverdos, en medicin 
som patienten och närstående 
kan förses med, om patienten 
skulle börja ta narkotika igen. 
Den överdosdödlighet som 
professorer och beroendeläkare 
är rädda för kan alltså undvikas 
med en lättanvänd medicin.

Med denna kunskap om 
beroendeläkarnas rädsla för att 
inleda en drogfri vård för sina 
patienter, blir det helt overkligt 
att föreslå att sjukvården ska 
ta över hela socialtjänstens 
ansvar för hjälp och vård av 
narkotikamissbrukare. Inte en 
enda av beroendepatienterna 
kommer att bli drogfria och friska 
av en sådan reform. 

I stället kommer vi att få se en 
stigande överdosdödlighet bland 

narkotikamissbrukare på gatan 
som får del av de av sjukvården 
förskrivna opioidmedicinerna 
från sina kamrater, som är 
inskrivna i sådan behandling inom 
beroendevården. En undersökning 
som publicerades av Karolinska 
Institutet förra sommaren visar 
att detta är den huvudsakliga 
källan till överdosdödligheten 
bland narkomaner sedan 
2005, då Socialstyrelsen tog 
bort alla restriktioner för 
narkotikaklassade mediciner 
på det här området.  Det är 
alltså inte narkotikapolitiken 
som är orsaken till den ökade 
dödligheten. Huvudorsaken 
är att Socialstyrelsen ändrade 
reglerna för förskrivning av 
narkotikaklassade mediciner till 
narkomaner.
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Det är en av vårens 
första varma dagar. I 
stället för att åka hem 
från sommarstugan 
och förbereda middag 
bestämmer vi oss för att 
stanna några timmar till. 

Jag och vår åttaåriga dotter tar 
bilen in till den lilla staden för 
att hämta pizza. Gatorna är 
folktomma – dels är det söndag 
eftermiddag, dels har Corona 
börjat sätta sitt avtryck. 
Uteserveringen framför 
pizzerian är helt tom och när vi 
går in i restaurangen känns det 
mörkt jämfört med solljuset 
utanför. Vi hälsas välkomna 
när vi kommer in, men inte av 
någon från personalen utan av 
en gäst som sitter och hänger 
vid baren med solglasögon 
på. Han har uppenbarligen 

missat Folkhälsomyndighetens 
restriktioner gällande barhäng. 
Vi går fram och hämtar drickor 
i kylen och mannen tar av sig 
sina solglasögon och börjar 
prata med oss. En stor, halvt 
urdrucken öl står framför 
honom och av blicken, som 
inte längre skyms av några 
solglasögon, att döma är 
den långt ifrån hans första. 
Han befinner sig ännu i det 
småtrevliga ”tjötstadiet” och 
frågar oss om än det ena, än 
det andra medan vi väntar på 
att våra pizzor ska bli klara. 

”Hur gammal är du?” frågar han 
min dotter. Hon kikar under 
lugg och svarar åtta. Mannen 
brister ut i ett snett leende. 
”Jag har tre barn”, säger han 
och så räknar han på fingrarna 
upp åldrarna på barnen, från 

Ann Pihlo:

Krönika



Drogfri uppväxt 2/2020 13

fem till elva år. Samtidigt räcker 
restaurangägaren fram en 
klubba till min dotter och jag 
tackar och säger ”vilken lyx!” 
Då brister mannen med ölen ut 
i skratt och frustar högt: ”lyx!? 
Med tre ungar!? Nej du, varför 
tror du att jag flyr hit!?” 

Han fortsätter att skratta och 
dricker stora klunkar från sin 
öl. Jag försöker inte förklara 
misstolkningen utan ler bara 
lite och nickar mot honom, 
samlar ihop pizzorna och tar 
dottern i handen och går ut. 
Solljuset och den klara luften 
känns som en befrielse men en 
kall hand har fått tag om mitt 
hjärta. Dottern tittar på mig 
och ler och tar några spontana 
hopp på trottoaren. Vi sätter 
oss i bilen och jag börjar köra 
men i tankarna är jag långt 
borta. 

Framför mig ser jag tre barn 
som väntar på sin pappa, som 
frågar mamma när han kommer 
hem. En mamma som vänder 
bort blicken och svarar ”snart” 
och går in i badrummet och 
låser om sig och brister ut i 

gråt. Eller kanske skriker hon 
åt sina barn, drämmer igen 
dörren och går ut, hon också? 
En rapport från CAN visar att 
vart femte barn, lite mer än 20 
procent av alla barn i Sverige, 
har haft minst en förälder med 
alkoholproblem under sin 
uppväxt. I bilen på väg tillbaka 
till sommarstugan bannar jag 
mig själv. Jag borde sagt till 
mannen att han skulle lämna 
sin öl och gå hem till sina barn. 
Kanske hade han skrattat åt 
mig eller skällt ut mig. Eller 
kanske hade han rest sig upp, 
gått hem och gjort barnen 
rädda och ledsna för att han 
kom hem full igen. 

Jag tittar på min dotter där 
hon sitter bredvid mig i bilen 
och tackar gud för att hon 
inte är ett av de där barnen 
i statistiken. Den soliga 
söndagseftermiddagen kommer 
att vara ännu ett par timmar 
för oss men jag gråter inuti för 
alla de barn som tvingas leva i 
skuggan av missbruk. 
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December 2019, köpte ny 
kalender, mycket tjock för att 
rymma alla aktiviteter.
1 januari 2020, skrev in allt 
som planerats för året – sju 
studiecirklar, föreningsmöten, 
föreläsningar, födelsedagskalas.
2 januari, hos Åke och Anna i 
Stockholm
6 januari, Åsa och Gerrit hos 
oss
9 januari, en litteraturcirkel 
startade
11 – 24 januari, Gran Canaria – 
irriterad över en hostande man 
i bussen från Arlanda
Vecka 5 – 10, full fart med 
studiecirklar, årsmöten, 
thaimassage och skidtävlingar 
på teve
Förstrött intresse för en 
märklig sjukdom i Kina, svenska 
sportlovsresenärer tillbaka från 
Italien med sjukdomen. Men 
det gäller inte oss. Vi ska bara 
åka till Tyskland i sommar.

Gunilla Zimmermann:

Min coronakalender
15 februari, födelsedagskalas 
hos Carl-Olov – sista gången vi 
umgicks i en stor grupp, men 
det anade vi inte då.
26 februari, föreläste på 
släktforskarföreningen i Köping 
Mejl från Ansgarskyrkan, ställde 
in min föreläsning den 1 april – 
lite sur för det
1 mars, Vasalopp och 
världscupstävling
10 mars, Gabriella hem från 
Brasilien – fattade inte att det 
var i sista stund
11 mars, föreläste på 
hembygdsföreningen – bara 
fyra åhörare, folk hade börjat 
bli rädda
Vecka 11 – 16, de två sista 
cirkelsammankomsterna, 
planerat möte med gamla SLN-
medlemmar i Västmanland, 
svensklärarföreningen, 
NBV medlemsmöte, IOGT-
NTO distriktsmöte och 
världscupsavslutningen inställda.
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23 mars, Gabriella med 
man och barn till oss i bil 
från Stockholm – nu var det 
allvarligt läge, vi chansade men 
lever länge på minnena
Vecka 17 - ?, tomt – Drogfri 
Uppväxts förbundsmöte inställt 
4 maj, Ylva och Håkan hem 

från Brasilien efter äventyrlig 
och dyr resa – de och Gabriella 
arbetslösa som frilansande 
reseledare och guider, kan nog 
inte träffa dem på länge
Sommaren, hösten, vintern, 
nästa år??? Blir Noradagarna 
i juli inställda? Blå Bandet kan 
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av situationen uppmärksammas 
i andra länder och diskuteras 
här. Något facit har vi inte 
förrän allt är över och man 
kan sammanfatta och analysera 
vad som hänt. Först då kan 
man jämföra med andra länder. 
Det blir en stor och intressant 
uppgift för kvalificerade forskare. 
Tills dess borde vi inte lyssna på 
alla självutnämnda besserwissrar 
som bidrar till att sprida oro 
och missämja. För min del litar 
jag på våra myndigheter och 
politiker. Trots att jag som frisk 
70+-are känner mig begränsad 
i mina möjligheter försöker jag 
leva efter de förhållningsregler 
som finns. Det är inte svårt. Jag 
har aldrig varit intresserad av att 
trängas i barer eller i köpcentra. 

MEN: Jag är evigt tacksam för 
att jag kan ta långpromenader 
i skogen och efter Mälaren, 
att jag kan åka till torpet, att 
jag kan gympa med Sofia varje 
vardagsmorgon på teve, att jag 
kan köpa mat utan att behöva 
hjälp när affärerna är öppna bara 

nog inte ha sin kakfrossa 
i Vreten. Synd! Till torpet 
i Nora kan vi åka, bara 90 
minuter i egen bil hem till 
Västerås. Kanske en lite längre 
resa i Sverige i höst?

Vem kunde föreställa sig det 
här? Inte en människa förstås. 
Men varenda människa i hela 
välden påverkas på sätt som 
väl ingen heller kunde förutse. 
Nu förstår jag hur allting 
hänger ihop om jag inte gjort 
det förut. Solidaritet mellan 
länder och människor sätts på 
prov. Massor av människor 
träder fram för att hjälpa 
andra, men många utnyttjar 
situationen för egen vinning. 
Antalet bostadsinbrott sjunker 
men kvinnomisshandeln ökar. 
Systembolagets försäljning 
ökar när inte så många går 
till krogen för att dricka. 
Konsekvenserna av den här 
lilla osynliga kronan är helt 
enkelt ofattbart omfattande. 

Sveriges metod för att klara 
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för oss äldre och att jag sllipper 
ha munskydd. Jag hoppas kunna 
göra en bilresa i Sverige i 
sommar, kanske en resa till sol 
och värme i vinter och en resa 
till Tyskland nästa år. Till dess 
motionerar jag, håller kontakt 
med vänner via mejl, läser, tar 
ett tag i trädgården, fördjupar 
mig i släktforskningen och har 
det bra. MEN: Jag är orolig för 
alla yngre och deras framtid, 
för den globala ekonomin, för 

Hej,
Styrelsens för Stockholms länsnykterhetsförbundet har 
beviljat bidrag för era ansökningar om bidrag. Vi förstår att 
situationen med nya coronaviruset kan påverka eran planering, 
men vi vill ändå stödja er verksamhet och hoppas att ni kan 
genomföra den verksamhet ni planerat. Vi skulle uppskatta om 
ni återkopplar till oss hur aktiviteten har gått. Skulle ni vara 
helt förhindrad att göra den aktivitet ni planerat eller någon 
liknande, så kontakta oss för eventuell återbetalning av helar 
eller delar av stödet.

Projekt:
Nykter student – 4 000 kr
Ludde tillsammans med Junis – 5 000 kr
Teckentävling i Rönninge-Salem – 8 000 kr

Vi kommer under kommande vecka betalar ut medlen till ert 
plusgiro 

Från Stockholmsavdelningen meddelas:

miljön och för nedrustningen 
av demokratin på många håll i 
världen. 

Så HÅLL UT! Tvätta 
händerna, håll avstånd, hosta 
i armvecket, var hemma om 
ni känner er det minsta sjuka 
…! Förhoppningsvis ses vi på 
förbundsmötet eller liknande 
arrangemang snart.
 Gunilla Zimmermann
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  DU-Krypto nr 24
 2 3 4 5 6 7 8 7 9 

 

1 10  11 12 3  12  13 

 8 
 

 14  15 16 17 3 15 

6 3 15 15    19   

3 12  18 15 11 1 6 17 12 

4  20  3 9  10  20 

10 18  18 4 3 12 9 10 5 

 4 20 16 8   16  14 

9 17  13  3 6 20 2 3 

3 14  5 20 14 3   13 

18 7 5 15  3 9 5 10 18 

18 4 17  10  15 20 18  

 

 

DU-krypto nr 24   S=18     L=9    A=3    N=4      

Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord. 

Lösning skickas:   Håkan Paulson     Fiskaruddsvägen 38F     14462 Rönninge 

Bokpris  
Vinnare i DU-krypto nr 23 

Gunvor Ljunggren Gävle 

 
  

DU-Krypto nr 24
S=18, L=9, A=3, N=4
Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord.
Lösning skickas till: Håkan Paulson, 
Fiskaruddsvägen 38 F
144 62  Rönninge
Bokpris!
Vinnare i DU-Krypto nr 23:
Gunvor Ljunggren, Gävle
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Ett helt okänt virus, Corona, etablerade sig tidigt i Kina och det dröjde 
inte länge förrän det spred sig över världen med en intensiv fart. 
Konsekvenserna blev förödande med tusentals avlidna.
Inga vaccin eller mediciner fanns tillgängliga som kunde stoppa farsoten. 
Regeringar och myndigheter tvangs mobilisera alla kända metoder för 
att försöka stoppa eller bromsa effekterna.
Kampen mot coronans smitta innebar bl a att människor tvingades 
att avgränsa sig från kontakter, stanna hemma från arbetet, begränsa 
individuellt och kollektivt resande. Samhället tvingades till stora insatser 
för att säkra sjukvårdens kompetensförmåga för att stödja dem som 
drabbats.
Arbetslivet påverkades drastiskt eftersom strävan var att försöka stoppa 
smittspridningen. Många blev sjuka och många avled som en följd av 
smittan.
Smittspridningen ledde också till att stora delar av den globala ekonomin 
drabbades.
En intressant konsekvens av denna farsot blev att människor över hela 
världen snabbt hörsammade regeringars och myndigheters uppmaningar 
gällande vilka begränsningar man borde följa i vardagslivet. Människor 
insåg snart vilka konsekvenserna kunde bli för den enskilde om man inte 
var lyhörd till uppmaningarna.
En sällsam ny form av solidaritet väcktes som en följd av denna 
utveckling. Det var en händelse som skapades av naturens egen reaktion 
och inte ett resultat av samhällspolitiska motsättningar.
Visserligen gjordes på sina håll försök att skuldbelägga olika nationer 
alternativt politiska rörelser. 
Ett påtagligt resultat av denna utveckling har blivit att människor och
nationer kommit att förstå hur beroende vi är av varandra. WHO:s och 
regeringarnas samlade arbete på världshälsans område är ett bevis på 
hur nödvändigt det är att samarbeta. 
En påtaglig minskning av smittofaran har lett till en avtrappning av 
hälsoriskerna. 
Den samlade ”kören” av vårdpersonalen har stått i centrum för att 
hjälpa dem som hårdast drabbats.
Vi kommer troligen aldrig att helt kunna eliminera coronan men vi 
måste göra allt vi kan för att försöka stoppa eller bromsa spridningen av 
detta virus.      Paul Reichberg

Coronan tog kommandot


