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Paragrafer: § 1 - § 23.   

 
§ 1 Kongressens öppnande  
 
Niklas Christerson och Johanna Dahlgren hälsade alla välkomna och öppnade kongressen. De 
inledde med några ord om bakgrunden till idén om Nyktra Socialister, gick igenom schemat för 
dagen samt presenterade samordningsgruppen och samordningsgruppens presidieförslag.  

 
Samordningsgruppen, som planerade kongressen och utarbetade förslag till stadgar, plattform och 
strategidokument för Nyktra Socialister, bestod av Johan Persson, Kit Krogvig, Jobjörn Folkesson, 
Emma Laursen, Niklas Christerson och Johanna Dahlgren.  
 
§ 2 Val av mötespresidium 
 
a) Förslag till ordförande  
 
Samordningsgruppen föreslog Herman Ferner som mötesordförande.  
 
Beslut  



 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och valde Herman Ferner till mötesordförande. 
  
Ordet överlämnades till Herman Ferner.  
 
b) Förslag till sekreterare  
 
Samordningsgruppen föreslog Johanna Dahlgren som mötessekreterare. 
 
Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och valde Johanna Dahlgren till mötessekreterare.  
 
c) Förslag till justerare tillika rösträknare 
 
Kajsa Ragnarsson, Linus Perlerot samt Annika Wedin föreslogs som justerare tillika rösträknare.  
 
Beslut  
 
Kongressen valde Kajsa Ragnarsson, Linus Perlerot samt Annika Wedin till justerare tillika 
rösträknare.  
 
d) Förslag till talarstatistikförare 
 
Herman Ferner föreslog att kongressen skulle välja honom till talarstatistikförare. Han föreslog 
också att talarstatistiken skulle granskas genom att räkna antalet begära ordet-lappar för respektive 
kön.  
 
Beslut 
 
Kongressen valde Herman Ferner till talarstatistikförare.  
 
Kongressen beslutade att Herman Ferner registrerar talarstatistiken direkt genom att göra en 
markering för vilket kön talaren har varje gång någon får ordet, detta istället för att räkna antalet 
begära ordet-lappar.   
 
§ 3 Föredragningslista och arbetsordning 
 
a) Förslag till föredragningslista 
 
Samordningsgruppens förslag till föredragningslista var utdelat till samtliga kongressdeltagare. Se 
bilaga 1.  
 
Beslut 
 
Kongressen beslutade att fastställa samordningsgruppens förslag till föredragningslista med ett 
tillägg av punkt 21, redovisning av talarstatistik.   
 
Yrkande 
 
Annika Wedin yrkade på att föredragningslistan rivs upp och att punkt 7, plattform, flyttas upp så 
att den ligger före punkt 4, val av föreningens namn.  



 
Beslut 
 
Kongressen avslog Annika Wedins yrkande efter votering.  
 
b) Förslag till arbetsordning 
 
Herman Ferner föredrog sitt förslag till arbetsordning:  
 

• Endast skriftliga yrkanden godtas, yrkandelappar finns utdelade.  
• Ordet begärs genom begära ordet-lappar som inlämnas till presidiet.  
• Beroende av hur många gånger en person har begärt ordet kan personen hamna på första 

talarlistan, andra talarlistan eller tredje talarlistan.  
• Talartiden får vara max fyra minuter första gången en person har begärt ordet och max tre 

minuter de resterande gångerna.  
 
Yrkande  
 
Annika Wedin yrkade på att kongressdeltagarna ska räcka upp handen för att begära ordet, istället 
för att använda begära ordet-lappar.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Annika Wedins yrkande om att använda handuppräckning för att begära ordet.    
 
Beslut  
 
Kongressen biföll Herman Ferners förslag till arbetsordning med gjord ändring, dvs. att ordet 
begärs genom handuppräckning istället för genom inlämnande av begära ordet-lappar.  
 
Kongressen beslutade också att personen som begär ordet i samband med handuppräckningen ska 
hålla upp det antal fingrar som motsvarar den talarlista personen hamnar i vid sitt yttrande.  
 
§ 4 Val av föreningens namn  
 
Förslag till namn 
 
Emma Laursen föredrog samordningsgruppens förslag till namn på föreningen: Nyktra Socialister. 
Jobjörn Folkesson pratade om bakgrunden till namnvalet.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag till namn för föreningen. Därmed står det klart att 
föreningens namn är Nyktra Socialister.  
 
§ 5 Sång 
 
Kongressen sjöng Vi bygger landet.  
 
§ 6 Fastställande av stadgar 
 
Förslag till stadgar 



 
Niklas Christerson föredrog samordningsgruppens förslag till stadgar.  
 
Beslut 
 
Kongressen beslutade att fastställa samordningsgruppens förslag till stadgar. Se bilaga 2. Jobjörn 
Folkesson upplyste kongressen om att vi härmed existerar som förening.  
 
§ 7 Fastställande av plattform 
 
Förslag till plattform 
 
Johan Persson föredrog samordningsgruppens förslag till plattform.  
 
Yrkande 
 
Anja Karinsdotter yrkade på att sista meningen under rubriken Helnykterhet och Socialism i 
plattformen ändras genom att orden ”kräver vi” byts ut mot orden ”vill vi ha”.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Anja Karinsdotters yrkande.  
 
Yrkande 
 
Linus Perlerot yrkade på en språklig korrigering av sista meningen i femte stycket under rubriken 
Droger och kapitalism. Han föreslog mer specifikt att komman (,) i denna mening ska läggas till 
mellan de ord som återupprepas; ”studerar studerar”, ”vilar vilar” samt ”arbetar arbetar”, och att 
befintliga komman ska ersättas med semikolon.  
 
Beslut  
 
Kongressen biföll Linus Perlerots yrkande.  
 
Yrkande 
 
Mats Heden yrkade på att ordet ”vänsterns” i plattformens sista mening, under rubriken Vad bör 
göras, ersätts med ordet ”arbetarrörelsens” samt att orden ”och vänstern”, i punkt fem under Vad 
bör göras, stryks.  
 
Beslut 
 
Kongressen avslog Mats Hedens yrkande.  
 
Yrkande 
 
Lina Boberg, Jenny Karinsdotter och Anna Henriksson yrkade på en korrigering av en mening 
under rubriken Droger och kapitalism, stycke 6: ”Precis som vissa drömmer om ett bättre liv i 
himmelen så fantiserar de flesta om helgens fest som skall fördriva vardagens tristess”.  I denna 
mening föreslår de att ”de flesta” byts ut mot ”många”.  
 
Beslut 



 
Kongressen biföll Lina Bobergs, Jenny Karinsdotters och Anna Henrikssons yrkande.  
 
Yrkande  
 
Anna Henriksson, Lina Boberg och Jenny Karinsdotter yrkade på en språklig korrigering i 
plattformens del om Droger och kapitalism. Meningen ”I ett kapitalistiskt samhälle fungerar alkohol 
och droger som vilka varor som helst med det undantaget att de skapar ett beroende hos människor 
och därför är mycket…” föreslog de skulle skrivas om till ”I ett kapitalistiskt samhälle fungerar 
alkohol och andra droger som vilka varor som helst, med det undantaget att de skapar ett beroende 
hos människor. Droger blir därför mycket…”.   
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Anna Henrikssons, Lina Bobergs och Jenny Karinsdotters yrkande.  
 
Beslut  
 
Kongressen beslutade att fastställa samordningsgruppens förslag till plattform med gjorda 
ändringar. Se bilaga 3.   
 
§ 8 Sång 
 
Kongressen sjöng Oss alla unga.  
 
§ 9 Medlemsavgift 
 
Förslag angående medlemsavgift 
 
Jobjörn Folkesson föredrog samordningsgruppens förslag om att fastställa medlemsavgiften till 0 
kr.  
 
Yrkande 
 
Mats Heden yrkade på en medlemsavgift på 50 kr/år.  
 
Beslut  
 
Kongressen avslog Mats Hedens yrkande.  
 
Beslut   
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och fastställde därmed medlemsavgiften till 0 kr.  
 
§ 10 Budget 
 
Förslag till budget 
 
Jobjörn Folkesson föredrog samordningsgruppens förslag till budget för Nyktra Socialister. 
Förslaget innebär att föreningens inkomster fastställs till 0 kr och att föreningens utgifter fastställs 
till 0 kr för verksamhetsåren 2011 och 2012.  
 



Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och fastställde därmed föreningens inkomster till 0 
kr och föreningens utgifter till 0 kr för verksamhetsåren 2011 och 2012.  
 
§ 11 Strategidokument  
 
Förslag till strategidokument 
 
Kit Krogvig föredrog samordningsgruppens förslag till strategidokument.  
 
Yrkande 
 
Anja Karinsdotter, Viggo Stahle och Linus Perlerot yrkade på att föreningen på ett års sikt utvecklar 
en strategi för att förbättra den interna feministiska praktiken.  
 
Beslut  
 
Kongressen biföll Anja Karinsdotters, Viggo Stahles och Linus Perlerots yrkande om att Nyktra 
Socialister på ett års sikt utvecklar strategier för att förbättra den feministiska praktiken inom 
föreningen.  
 
Yrkande 
 
Anja Karinsdotter, Viggo Stahles och Linus Perlerots yrkade på att föreningen på två års sikt arbetar 
med att ta fram ett idédokument om sambanden mellan droger och könsmaktsordningen.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Anja Karinsdotters, Viggo Stahles och Linus Perlerots yrkande om att Nyktra 
Socialister på två års sikt ska arbeta med att ta fram ett idédokument om sambanden mellan droger 
och könsmaktsordningen.  
 
Yrkande  
 
Anja Karinsdotter, Linus Perlerot och Viggo Stahle yrkade på att föreningen på ett års sikt utvecklar 
metoder för intern kommunikation, t ex elektroniska nyhetsbrev.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Anja Karinsdotters, Linus Perlerots och Viggo Stahles yrkande om att Nyktra 
Socialister på ett års sikt ska utveckla metoder för intern kommunikation.  
 
Yrkande 
 
Samuel Scherman yrkade på att föreningen på tre års sikt börjar etablera olika grupper/kontaktnät 
baserat på medlemmars organisering inom arbetarrörelsen.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Samuels Schermans yrkande om att olika grupper baserade på medlemmars 
organisering inom arbetarrörelsen ska bildas inom föreningen.  



 
Yrkande 
 
Oskar Blomberg yrkade på att det i strategidokumentet ska fastställas att det ska hållas minst sex 
medlemsmöten per år, med fysisk närvaro eller över nätet.  
 
Beslut 
 
Kongressen avslog Oskar Blombergs yrkande om att det i strategidokumentet ska fastställas att 
Nyktra Socialister ska hålla minst sex medlemsmöten per år.  
  
Yrkande 
 
Oskar Blomberg yrkade på att det i strategidokumentet fastställs att det inom föreningen skapas 
olika arbetsgrupper inom olika områden.   
 
Beslut 
 
Kongressen avslog Oskar Blombergs yrkande om att det i strategidokumentet fastställs att olika 
arbetsgrupper skapas för olika områden av förenings arbete.  
 
Beslut 
 
Kongressen beslutade att fastställa samordningsgruppens förslag till strategidokument med gjorda 
ändringar. Se bilaga 4.  
 
§ 12 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
 
Förslag till antal ledamöter i styrelsen 
 
Samordningsgruppen föreslog att kongressen skulle välja in sex ledamöter, inklusive ordföranden, i 
styrelsen.  
 
Yrkande 
 
Anja Karinsdotter yrkade på att 8 personer skulle väljas till styrelsen för att bland annat bredda den 
geografiska och åldersmässiga spridningen.  
 
Ordningsfråga och beslut 
 
Herman Ferner tog upp en ordningsfråga och föreslog att man inte tillåts plädera mot kamrater. 
Kongressen biföll förslaget.  
 
Beslut 
 
Kongressen beslutade att bifalla Anja Karinsdotters yrkande och fastställde antalet ledamöter i 
styrelsen till 8 personer.  
 
§ 13 Val av ordförande 
 
Förslag till ordförande 
 



Samordningsgruppen föreslog Johan Persson som ordförande för Nyktra Socialister.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och valde Johan Persson till ordförande för Nyktra 
Socialister.  
 
Johan Persson höll ett tal. Se bilaga 5.  
 
§ 14 Val av sekreterare 
 
Förslag till sekreterare 
 
Samordningsgruppen föreslog Kit Krogvig som sekreterare för Nyktra Socialister.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och valde Kit Krogvig till sekreterare för Nyktra 
Socialister.  
 
§ 15 Val av kassör 
 
Förslag till kassör 
 
Samordningsgruppen föreslog Emma Laursen som kassör för Nyktra Socialister. 
 
Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens förslag och valde Emma Laursen som kassör för Nyktra 
Socialister.  
 
§ 16 Val av övriga ledamöter i styrelsen 
 
Förslag till ledamöter 
 
Samordningsgruppen föreslog Johanna Dahlgren, Jobjörn Folkesson och Niklas Christerson som 
ledamöter. Samordningsgruppen hade inga fler förslag. Kongressen beslutade dock tidigare att 8 
personer ska ingå i styrelsen, vilket innebär att 5 ledamöter ska väljas.   
 
Nominering 
 
Anja Karinsdotter nominerade Anna Henriksson och Annika Wedin till ledamöter.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll samordningsgruppens samt Anja Karinsdotters nomineringar och valde Johanna 
Dahlgren, Jobjörn Folkesson, Niklas Christerson, Anna Henriksson och Annika Wedin till 
ledamöter i Nyktra Socialisters styrelse. 
 
§ 17 Val av valberedning 
 
Beslut 



 
Kongressen beslutade att valberedningen ska bestå av två personer.  
 
Nominering 
 
Johanna Dahlgren nominerade Anja Karinsdotter till valberedare.  
 
Nominering 
 
Niklas Christerson nominerade Viggo Stahle till valberedare.  
 
Beslut 
 
Kongressen biföll Johanna Dahlgrens och Niklas Christersons nomineringar och valde Anja 
Karinsdotter och Viggo Stahle till valberedning.  
 
§ 18 Val av revisorer 
 
I stadgarna står det att Nyktra Socialister ska ha två revisorer. Dessutom ska minst en av dessa vara 
en kvinna.  
 
Förslag till revisor 
 
Samordningsgruppen föreslog Herman Ferner som revisor.  
 
Nominering 
 
Linus Perlerot nominerade sig själv till revisor.  
 
Nominering 
 
Lina Boberg nominerade Jenny Karinsdotter till revisor.  
 
Beslut 
 
Kongressen valde Linus Perlerot och Jenny Karinsdotter som revisorer. Valet mellan Herman Ferner 
och Linus Perlerot avgjordes genom sluten omröstning, Linus Perlerot var då inte med och räknade 
rösterna eftersom han ansågs jävig.  
 
§ 19 Motioner 
 
Inga motioner hade inkommit till kongressen.  
 
§ 20 Övrigt  
 
Emma Laursen upplyste kongressdeltagarna om att vi var 22 personer på kongressen samt att 43 
personer vid tiden för kongressen hade anmält intresse för att bli medlemmar i Nyktra Socialister. 
Dessutom blev kongressdeltagarna informerade om att ett antal pressmeddelanden angående 
kongressen har skickats ut, genom samordningsgruppen, och att accent och proletären redan har 
skrivit om den.  
 
§ 21 Redovisning av talarstatistik 



 
Herman Ferner presenterade talarstatistiken. På första talarlistan var 22 av 45 talare kvinnor, dvs. 49 
%. På andra talarlistan var 1 av 7 talare kvinnor, dvs. 14 %. På tredje talarlistan var 0 av 1 talare 
kvinnor, dvs. 0%. Totalt gjordes 23 av 53 inlägg av kvinnor, dvs. 43 %. Antalet ombud vid 
kongressen var 22, 11 kvinnor och 11 män.  
 
§ 22 Sång 
 
Kongressen sjöng Internationalen.  
 
§ 23 Mötets avslutande 
 
Herman Ferner förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bilaga 1  
 
Förslag till föredragningslista 
 
1. Inledning 
2. Val av mötespresidium 
a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Val av justerare 
d) Val av talarstatistikförare 
e) Val av rösträknare 
3. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning 
4. Förslag om namn 
5. Sång nr 36: Vi bygger landet 
6. Förslag om stadgar 
7. Förslag om Plattform 
8. Sång nr 43: Oss alla unga 
9. Medlemsavgift 
10. Budget 
11. Förslag om strategidokument 
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
13. Val av ordförande 
14. Val av sekreterare 
15. Val av kassör 
16. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
17. Val av valberedning 
18. Val av revisorer 
19. Motioner 
20. Övriga frågor 
21. Sång nr 33: Internationalen 
22. Mötet avslutas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Stadgar 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Nyktra Socialister. 

§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att genom idéutveckling, folkbildning och diskussion främja nykterhet och 
socialism. Föreningen ska därtill skapa möjligheter för socialistiska nykterister att utbyta idéer och 
erfarenheter. 

§ 3 Föreningens plattform 

Föreningen arbetar på socialistisk och feministisk grund, och dess främsta ideologiska dokument är 
plattformen. Plattformen kan revideras av kongressen. 

§ 4 Medlemskap 

Den som har avlagt medlemslöftet, betalat fastställd medlemsavgift, och är registrerad i föreningens 
medlemsregister är medlem i föreningen. 

§ 5 Medlemslöfte 

“Som medlem i Nyktra Socialister lovar jag att kämpa för ett socialistiskt samhälle samt att leva 
helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 
volymprocent, narkotika, eller andra gifter med berusande effekt.” 

§ 6 Kvotering 

Kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50% om inte 
synnerliga skäl förhindrar detta. Förekommer både ordinare och suppleanter i ett val ska både 
helheten och ordinarieplatserna vara kvoterade. Föreligger synnerliga skäl skall dessa motiveras och 
särskilt beslut om detta ska fattas. 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, samt eventuella övriga ledamöter jämte 
eventuella suppleanter. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång 
inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa kongress. 

§ 8 Revisorer 



Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på kongressen utsedda revisorer. Revisorerna ska 
på kongressen avge sin revisionsberättelse. 

§ 9 Kongress 

Ordinarie kongress, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som 
styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast fyra veckor innan 
kongress. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast en vecka innan 
kongress. 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas: 

a) Val av mötespresidium 
b) Röstlängd 
c) Val av protokolljusterare och rösträknare 
d) Mötets behörighet 
e) Dagordning och föredragningslista 
f) Verksamhetsberättelse 
g) Ekonomisk berättelse 
h) Revisionsberättelse 
i) Ansvarsfrihet 
j) Verksamhetsplan 
k) Motioner och förslag 
l) Medlemsavgifter 
m) Budget 
n) Val av ordförande 
o) Val av sekreterare 
p) Val av kassör 
q) Antalet övriga ledamöter och suppleanter 
r) Val av eventuella övriga ledamöter och suppleanter 
s) Val av valberedning 
t) Val av revisorer samt suppleanter 
u) Övriga frågor 

§ 10 Extra kongress 

Extra kongress hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en 
tiondel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 
kongress får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Skriftlig kallelse ska sändas till 
alla medlemmar senast fyra veckor innan extra kongress. 

§ 11 Rösträtt 

Vid kongress har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 

§ 12 Regler för ändring av stadgarna 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av kongress med två tredjedelars majoritet, eller 
likalydande beslut med enkel majoritet på två på varandra följande kongresser. 

§ 13 Utträde 



Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

§ 14 Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur föreningen om den har brutit mot medlemslöftet, motarbetat föreningens 
ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen, eller försummat att betala fastställda avgifter. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, och ska meddelas den uteslutne. Beslutet kan överklagas 
till kongressen. 

§ 15 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av kongress med minst två tredjedelars majoritet. Om 
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas till ändamål som främjar kampen för 
nykterhet och/eller socialism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bilaga 3 
 
Plattform 
 
Inledning 
Den moderna arbetarrörelsen växte fram under sent 1800-tal när industrialisering, urbanisering och 
moderna kommunikationer möjliggjorde stora folkliga rörelser av ny typ. Samtida med 
arbetarrörelsen var nykterhetsrörelsen och rörelserna delade gemensam framtidstro och liknande 
krav på ökat folkligt inflytande. Nykterhetsfrågan blev tidigt en viktig fråga för arbetarrörelsen och 
vållade livlig debatt. Alkoholens roll i samhället uppmärksammades och den sågs som ett hot mot 
såväl arbetarfamiljernas försörjning som mot den kollektiva kampen för socialism. 

Idag har diskussionen i stort sett avstannat. Även om arbetarrörelsen generellt står bakom en 
restriktiv alkoholpolitik finns få ansatser till socialistisk analys och debatt om alkoholen. 
Alkoholkulturen befästs inte sällan genom arbetarrörelsens mötes- och umgängesformer och 
drogliberala uppfattningar förekommer inom socialistiska organisationer. 

Nyktra Socialister är en socialistisk och feministisk nykterhetsorganisation som med 
arbetarrörelsens nykterhetstradition som grund främjar diskussion, idéutveckling och folkbildning 
om nykterhet. 

I plattformen presenteras våra tre bärande idéer, nykterhet, socialism och feminism, och vi beskriver 
hur alkohol och andra droger upprätthåller och återskapar dagens kapitalistiska och patriarkala 
samhälle. Plattformen drar också upp grundläggande handlingsstrategier på väg mot ett socialistiskt 
samhälle fritt från droger. 

Droger och kapitalism 
Kapitalism är namnet på det produktionssätt som idag behärskar hela världen. Det kännetecknas av 
att ett litet fåtal, kapitalistklassen, äger och kontrollerar produktionsmedlen medan det stora 
folkflertalet, arbetarklassen, tvingas sälja sin arbetskraft för att överleva. Kapitalismen innebär att 
kapitalisterna genom sitt ägande kan parasitera på arbetarklassens arbete. Under kapitalismen gäller 
inte demokratins spelregler på ekonomins område. Istället för att alla tillsammans fattar beslut som 
gynnar hela samhället tas alla viktiga beslut av ett litet fåtal som endast tar hänsyn till sin egen 
profitjakt. Kapitalismen innebär rovdrift på både människor och miljö. 

Kapitalismen är intimt förknippad med missbruk av alkohol och andra droger. Visserligen har 
berusningsmedlen existerat i princip lika länge som människan, men bruket av droger kan aldrig 
separeras från det samhälleliga sammanhang i vilket det äger rum. Drogernas kemiska 
sammansättning och människans biologiska beskaffenhet förblir desamma genom historien men 



samhället förändras. Under kapitalismen är missbruket både ett symptom på ett sjukt system och ett 
vapen i händerna på kapitalistklassen. 

Vid sidan av kapitalismen finns också en könsmaktsordning. Samhällets strukturer bygger på en 
maktordning där män överordnas kvinnor på grund av kön. Denna maktordning tar sig uttryck inom 
samhällets alla områden, i allt från hur produktion och reproduktion organiseras, till våra 
föreställningar om könsroller, sexualitet, familj, etcetera. 

Även könsmaktsordningen är en del av den samhälleliga totalitet som drogbruket måste förstås 
utifrån. Bruk av alkohol och andra droger är nära sammankopplat med konstruerandet av könsroller. 
Drogbruket kommer också att drabba kvinnor och män på olika sätt. I ett samhälle präglat av 
könsmaktsordningen är alkohol exempelvis en katalysator för mäns våld och sexuella övergrepp 
mot kvinnor och samtidigt en ursäkt för sådant beteende. 

Under kapitalismen råder alienationen. Människans arbete, förmågan att omskapa världen, blir 
främmande för henne, något som påtvingas henne utifrån. I stället för att vara en skapande individ 
förvandlas människan till en kugge i det maskineri vars enda syfte är att generera profit åt 
kapitalisterna. Kapitalismen splittrar upp våra liv i avgränsade enheter; arbete, studier, rekreation, 
konsumtion och så vidare. När vi studerar, studerar vi för att kunna arbeta; när vi vilar, vilar vi för 
att orka arbeta; när vi arbetar, arbetar vi för att generera profit åt kapitalisterna. 

De allra flesta vill fly från alienationen. Människor längtar efter ett autentiskt liv. Många vänder sig 
till alkoholen eller andra droger. Precis som vissa drömmer om ett bättre liv i himmelen så fantiserar 
många om helgens fest som skall fördriva vardagens tristess. Men ingenstans kommer vi undan 
kapitalismen och för många innebär festandet framförallt användning av alkohol och andra droger. 

I ett kapitalistiskt samhälle fungerar alkohol och andra droger som vilka varor som helst. med det 
undantaget att de skapar ett beroende hos människor. Droger blir därför mycket attraktiva för 
kapitalisterna då de ger upphov till en marknad med trogna konsumenter vars behov aldrig mättas. 
Därför tjänar alkoholkapitalet på att understödja alkoholkulturen som förknippar alkohol och 
berusning med fest, avslappning och vuxenhet. 

Det finns naturligtvis också de som tjänar pengar på olagliga droger. Man får inte glömma att dessa 
knarkhandlare också är kapitalister. Från langaren, den undre världens småborgerlige entreprenör, 
till de stora drogbaronerna är knarkkapitalisterna bland de värsta profitörerna på lidande och misär. 

Förutom att göra vinst på att sälja beroendeframkallande substanser har kapitalisterna ett annat 
användningsområde för alkohol och andra droger. Det är nämligen betydligt mindre sannolikt att en 
nedsupen eller nedknarkad arbetarklass ska organisera sig och kämpa för sina rättigheter. Genom 
historien finns det gott om exempel på kapitalister som aktivt delat ut alkohol till arbetare när de 
försökt organisera sig i fackföreningar och socialistiska rörelser. 

Helnykterhet och socialism 
Vårt alternativ till kapitalism och alkoholkultur är socialism och helnykterhet. Socialismen innebär 
att arbetarna tar makten över produktionsmedlen och skapar en demokratiskt planerad ekonomi som 



tar hänsyn till både människors och miljöns behov. Vid sidan av den socialistiska kampen måste 
också en feministisk kamp föras för att bryta med könsmaktsordningen och skapa ett jämställt 
samhälle där människor inte längre begränsas av trånga könsroller. 

Socialismen kommer inte innebära att alla automatiskt blir nykterister. Men i ett socialistiskt 
samhälle kommer möjligheterna att bekämpa alkohol- och narkotikamissbruk vara betydligt större 
än i ett kapitalistiskt. Samtidigt är kampen för helnykterhet här och nu en del av kampen för 
socialism. En arbetarklass som fjättras av rusmedlens bojor kan inte störta kapitalismen. 

Vårt mål är ett jämställt stats- och klasslöst samhälle där alienation och löneslaveri ersatts av 
gemenskap och arbetsglädje. I stället för kapitalismens uppsplittring av livsprocessen och dess 
osunda alkoholkultur vill vi ha en evig fest. 

Vad bör göras 
• Vi kämpar för en restriktiv solidarisk drogpolitik. Det långsiktiga målet för drogpolitiken 

ska vara ett alkohol- och narkotikafritt samhälle. 
• Vi verkar för att hela arbetarrörelsen ska omfatta en solidarisk och restriktiv drogpolitik. 
• Vi bekämpar uppfattningar som framställer missbruk som ett individuellt problem med 

individuella lösningar. 
• Vi bekämpar alkohol- och narkotikaliberala strömningar inom arbetarrörelsen. 
• Vi arbetar för att alla arrangemang inom arbetarrörelsen och vänstern ska vara alkoholfria. 
• Vi verkar för att skapa diskussion och sprida kunskap om kopplingen mellan nykterhet och 

socialism och mellan arbetar- och nykterhetsrörelse. 
• Vi bidrar till vänsterns teoriutveckling genom att undersöka hur kapitalismen och 

drogkulturen hänger samman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bilaga 4  
 
Strategidokument 
 
På ett års sikt 

• Nätverket organiseras. En konstituerande kongress arrangeras. En nationell styrelse väljs. 
• Styrelsen håller minst sex möten, med fysisk närvaro eller över nätet. 
• Nätverket fokuserar på rekrytering av nya medlemmar genom personliga kontakter, internet 

och nyktra och socialistiska organisationer. 
• Nätverket satsar i samband med etableringen på att synas i medier, särskilt den nyktra och 

socialistiska pressen. 
• Nätverket startar en blogg som fungerar som utåtriktat organ. Minst en längre text publiceras 

varje månad. Styrelsen utser en redaktion för bloggen, redaktionen söker aktivt skribenter 
till bloggen. 

• Nätverket utvecklar andra metoder för att synas i sociala medier: Facebook, microbloggar 
etc. 

• Nätverket utvecklar metoder för intern kommunikation, t ex elektroniska nyhetsbrev. 
• Nätverket utvecklar en strategi för att utveckla sin feministiska praktik. 

På två års sikt 
• I samband med nätverkets andra kongress arrangeras utöver årsmötesförhandlingarna en 

heldag med föredrag och diskussioner. 
• Nätverket söker kontakt med andra organisationer inom vänster- och nykterhetsrörelsen för 

gemensamma arrangemang och idéutbyte. 
• Nätverket uppmärksammar högtider såsom Första maj och Folknykterhetens dag genom 

utspel eller deltagande i manifestationer. 
• Nätverket tar fram ett idédokument om sambandet mellan droger och könsmaktsordningen. 

På tre års sikt 
• Nätverket börjar etablera lokala grupper på orter där många medlemmar finns och börjar 

bygga upp lokala kontaktnät. 
• Nätverket etablerar grupper eller kontaktnät baserade på medlemmarnas organisering inom 

arbetarrörelsen. 
• Nätverket arrangerar minst en kurs, studiecirkel eller liknande. 
• Nätverket undersöker möjligheterna att publicera någon form av antologi, pamflett eller 

annan skrift. 
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Johan Perssons tal vid tillträdet som ordförande för Nyktra Socialister 
 
Talade ordet gäller 
Kamrater 
Jag är glad och tacksam över det förtroende ni gett mig. Naturligtvis för att det är en stor ära att få 
leda organisationen under sitt första år men också för att jag ser framför mig hur mitt namn om 
hundra eller femtio år när rörelsen skriver sin historia står först i en lång rad av ordförandenamn. 
För jag vill bygga för framtiden. Nyktra Socialister ska inte bli en dagslända, för nyktra socialister 
behövs.  

Det brukar sägas att vänstern förökar sig genom splittring, men Nyktra Socialister är inte en 
organisation som splittrar eller konkurrerar. Vi är en organisation som stärker hela rörelsen. 

Kineserna har en förbannelse: ”må du leva i intressanta tider”. Och det är verkligen intressanta tider 
vi lever i. Det ekonomiska och det ekologiska systemet befinner sig i ett tillstånd av permanent kris. 
Över hela världen ser vi ett klasskampsuppsving av oanade proportioner. Och det är inte en slump 
att Nyktra Socialister uppstår just nu. Det är inte en slump att det är just nu som tillräckligt många 
nyktra socialister börjat diskutera med varandra och nått en kritisk massa där diskussionerna måste 
ta organiserad form. 

Under ett tidigare klasskampsuppsving, när revolutionen brutit ut i Ryssland, försökte reaktionära 
krafter i Petrograd dränka revolutionen i alkohol. Och de hade kunnat lyckas om det inte var för 
Nikolaj Georgiyevich Markin.  
Markin var sjöman och bolsjevik, en tystlåten och enkel karl, rejäl och pålitlig. Det var han som 
satte stopp för plundringen av vinbutikerna. Genom att slå sönder dem. I knähöga stövlar vadade 
Markin genom strömmarna av dyrbart vin som forsade fram i rännstenen och ner i floden Nevas 
vatten. Med revolver i hand stred Markin för ett nyktert Oktober skrev Trotskij i sin självbiografi. 
Vi vet inte hur framtidens revolution kommer att gestalta sig. Men vi kan vara säkra på att den 
fordrar sin Markin. 
Vi ser hur en våg av knark flödar över Grekland i krisens spår. Överhetens attacker föder inte 
automatiskt motstånd utan kan lika gärna leda till passivisering och resignation. När vi vänder oss 
mot kapitalismens drogkultur är det inte för att vi är några torra moralister utan för att vi vet att vi är 
värda så mycket mer.  
BBC presenterade en stor global undersökning som visade att endast var tionde tycker att 
kapitalismen är ett bra system. Det som tycks saknas är ett alternativ. 
Även här har Nyktra Socialister en roll att spela. Med rötter i Sveriges två breda folkrörelser har vi 
ett perspektiv som alltid sätter demokrati och folkligt deltagande i centrum och som både förmår se 
hur strukturer formar och begränsar individen men också individens ansvar, förmåga och 
handlingskraft.  
Från nykterhetsrörelsen hämtar vi solidaritetens vackraste metafor, syskonkedjan, där varje länk är 
viktig, där ingen någonsin står ensam men där kedjans styrka är beroende av varje kamrats 
personliga lojalitet och trohet mot löftet. 



Att vara vänster i Sverige har ofta endast varit halvt på allvar. Vi har haft råd att leka revolutionärer. 
Men så plötsligt drabbas vi av insikten om allvaret i vår kallelse. Den drabbade oss i somras när 
skotten föll på Utøya och den drabbar oss när vi inser betydelsen av den tid vi lever i och styrkan i 
den annalkande stormen. Då är det i syskonkedjan vi finner vår trygghet. När vi åter räcker varandra 
händerna och lovar att fortsätta kampen för nykterhet och socialism. 


