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Jönköpings Läns Nykterhetsförbund strävar efter ett samhälle där ingen ska drabbas av
sjukdom på grund av alkohol eller andra droger. Ingen ska behöva dödas i en bil- eller
båtolycka på grund av alkohol och andra droger. Ingen ska begå våldsbrott kopplat till alkohol
och andra droger. Inga barn ska tvingas vara i miljöer där alkohol och andra droger brukas. Vi
vill sprida information för att medborgarna i regionen ska kunna ta hänsyn till alkohol och
drogfrågor samt folkhälsoaspekter i de val de gör, så väl i vardagen som i allmänna val. På
grund av pandemin, som fortfarande pågår, har mycket av vår verksamhet under lång tid fått
ställas in, skjutas upp eller finna andra former. Nu står vi inför en situation då vi ska hjälpa till
att få i gång aktiviteter tillsammans med våra medlemsorganisationer som också de gått på
sparlåga.

Samverkan och seminarier

Vi vill fortsätta anordna seminarier med intressant och angeläget innehåll, dels själva men
också genom att hjälpa våra medlemsorganisationer att anordna föreläsningar,
uppmärksamhetsaktiviteter, politikerträffar och annat. Vi vill vara ett samarbetsorgan och
tillsammans med folkhälso- och nykterhetsorganisationer samt kyrkor arbeta förebyggande
med frågor rörande alkohol och andra droger.

Länsnykterhetsförbundet har förmånen att arbeta med ideella föreningar, en grupp som är
mycket flexibel, alltid redo att anpassas till händelser i omvärlden. Medlemsorganisationerna
har tillsammans tusentals medlemmar i länet som utgör en enorm resurs och vi vill fortsätta
utveckla och fördjupa samarbetet med dem framöver. JLN:s uppgift är att förmedla
information till medlemsorganisationer och andra målgrupper, samt att vara drivande i ett
arbete mot alkohol och andra droger.

Projektet SKO – Samarbete – Kunskap - Opinionsarbete

Tillsammans med IOGT-NTO i flera distrikt och andra länsnykterhetsförbund går vi nu in i ett
projekt riktat till politiker där vi på olika sätt ska agera kunskapshöjande kring frågor rörande
alkohol och andra droger. Då vi nu har ett valår känns det särskilt angeläget att föra fram våra
frågor i valdebatten och sedan när nya politiker träder till erbjuda samtal, seminarier och
andra aktiviteter.

Drogkampen är en frågetävling, till vilken vi bjuder in lag bestående av politiker från olika
partier, där man på ett lättsamt sätt diskuterar och sprider kunskap kring alkohol och andra
droger. Drogkampen kommer att genomföras på flera håll i länet.

Ansvarsfull och Effektiv Alkoholpolitik är namnet på ett material som vår systerorganisation
Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland har tagit fram. Materialet har uppdaterats av
IOGT-NTO på central nivå. Detta material har använts framgångsrikt i Västra Götaland och
ger politiker bra redskap att i det dagliga arbetet inkludera alkoholpolitik. I materialet visas till
exempel hur goda möjligheter till fritidsaktiviteter för ungdomar är en förebyggande åtgärd
som ger stora vinster samhällsekonomiskt.



Uppmärksamhetsaktiviteter

Folknykterhetens dag - Anhörighetsveckan - Du spelar roll – Narkotikaoffrens dag - Vit Jul -
Sober October mfl.

Vi lyfter olika uppmärksamhetskampanjer, ett exempel är Narkotikaoffrens dag i slutet av
oktober. Vi samarbetar då med medlemsorganisationer för att på olika sätt uppmärksamma de
som avlider till följd av narkotikamissbruk.

Vit Jul är en kampanj som uppmärksammar de barn som drabbas av vuxnas
alkoholkonsumtion under julhelgen. Undersökningar visar att många barn upplever obehag då
deras föräldrar och andra vuxna dricker alkohol, och under julen är det extra tydligt. Julen är
barnens högtid och vi vill därför, tillsammans med våra medlemsorganisationer, uppmana
vuxna att vara nyktra under julhelgen. Vi vill vara delaktiga i arbetet tillsammans med
IOGT-NTO-rörelsen.

“Du spelar roll” är en uppmärksamhetsvecka under sportlovet där vuxna får lära sig att de
spelar en väldigt stor roll för de barn som växer upp i missbruksmiljöer. Barn och unga
behöver få veta att det inte är deras fel om en anhörig dricker, samt hur man kan få hjälp om
man är i en dålig hemsituation.

Varje höst är det dags för Sober October där vi tillsammans med våra medlemsorganisationer
arrangerar olika arrangemang på temat nykterhet.

Junis kommunrapport

En av våra medlemsorganisationer, Junis, ger varje år ut en rapport. Rapporten bygger på en
enkät som Junis skickar till landets samtliga kommuner, där de ställer frågor om vad
kommunen gör för barn som växer upp i risk- och missbruksmiljöer. Tillsammans med Junis
och fler medlemsorganisationer anordnar vi seminarier för att lyfta rapporten och det har
tidigare blivit uppmärksammat bland både besökare och i media. Vi vill fortsätta lyfta denna
viktiga rapport för allmänheten och våra politiker.

Insikt/Utsikt

Samarbetet i Insikt/Utsikt är en av våra viktigaste kontaktpunkter i ANDT-arbetet, där vi
tillsammans med Region Jönköpings Län, Polis, Länsstyrelsen, Studentorganisationen på JU -
Jönköpings Universitet, Idrottsrörelsen och andra ideella organisationer samverkar för att
utföra förebyggande verksamhet.

Projektet För många tillstånd – för lite tillsyn?

JLN har arbetat med ett tillsynsprojekt av tillstånd och tillsyn av stadigvarande
alkoholtillstånd i länet. Projektet initierades av SLAN, Sveriges Landsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor och genomfördes först av Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland och
sedan av oss och ett par andra länsnykterhetsförbund. Projektet innehöll en
enkätundersökning som spreds till kommunernas ansvariga för tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd. I slutet av projektperioden sammanställdes resultatet och presenterades
både genom en rapport och presentationer i olika forum. Projektet är nu avslutat men
resultatet förtjänar att spridas ytterligare då pandemin har hindrat oss att från att samlas för att
förmedla och diskutera utfallet. Därför planerar vi ånyo en större konferens.



Minska bruket av ANDT

Vi vill verka för en minskad konsumtion av tobak samt alkohol och andra droger. Vi vänder
oss till alla människor i hela länet, men speciellt till nyckelgrupper och institutioner som
politiker, skolor, media, föreningar och arbetsliv.

JLN vill:

- aktivt arbeta för att ingen ska hamna i missbruk.

- arbeta för att unga inte ska börja bruka alkohol.

- informera och stödja föräldrar.

- arbeta för att så få som möjligt ska använda tobak.

- arbeta för att Systembolagets detaljhandelsmonopol bevaras. .

- arbeta för att bruket av cannabis varken ska legaliseras eller avkriminaliseras.

- medverka till att våra politiker får kunskap kring alkohol och andra droger.

- fortsätta arbeta med projekt tillsammans med våra medlemsorganisationer.

- fortsätta vara den självklara länken mellan de ideella föreningarna som arbetar med
folkhälsa i regionen.

Det här arbetet är en färskvara som ständigt behöver jobbas på och vårt mål är ökad folkhälsa
för hela regionen


