MADD, ett nätverk för drabbade
MADD - Mothers Against Drunk Driving är ett stödnätverk för dig som mist en anhörig till följd av rattfylleri,
eller själv skadats. I USA där nätverket först startades är
man en av de största i landet. I Sverige drivs nätverket av
MHF – Motorförarnas Helnykterhetsförbund.
Hos MADD kan du träffa andra som varit med om
samma sorg som du. Här kan du få prata av dig men
också hitta gnistan tillbaka till ett nytt liv efter förlusten.
MADD etablerar nya mötesplatser, till exempel slutna
facebookgrupper och nätverksträffar där drabbade kan
utbyta erfarenheter. Om du själv eller någon du känner är
drabbad står MADD till er tjänst. Välkommen.
NBV får människor att växa
NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får
människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger
på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan
120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och
föreningsliv.
NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet
studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom
tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt
stöd från stat, kommun och landsting.
Vår folkbildningsverksamhet formas med utgångspunkt i
uppdrag från medlemsorganisationerna och statens syften
för stöd till folkbildningen.

MHF:s egen nollvision
Alkohol i trafiken orsakar cirka 60 dödsfall varje år. Varje
timme dygnet runt kör cirka 500 förare rattfulla i Sverige. Dessutom skadas tusentals svårt. Ingen ska behöva
uppleva den smärtan och sorgen! Noll döda måste vara
målet. Därför har vi i MHF formulerat vår egen nollvision: ”Ingen ska dö av rattfylleri”.
Våra medlemmars stöd och engagemang innebär att fler
överlever, och färre skadas svårt i trafiken. Men det finns
fortfarande mycket arbete kvar att göra för att minska
mänskligt lidande genom att göra trafikmiljön säkrare för
dig och dina nära och kära. Bli medlem i MHF och stötta
vårt arbete.

Kontaktuppgifter:
MADD Sweden
0765-48 97 17 madd.se

mats.sjoo@mhf.se

NBV Örebro/Mälardalen
021-12 62 00 nbv.se orebromalardalen@nbv.se
MHF – INGEN SKA DÖ AV RATTFYLLERI
08-555 765 55 mhf.se info@mhf.se

”Min son

Rickard

kom aldrig hem
NBV Örebro/Mälardalen
021-12 62 00

”

Rickard 17 år dödades
i en trafikolycka där
föraren körde rattfull.

Han var väldigt mån om andra, särskilt om sina tre
syskon. Rickard var omtänksam och brydde sig om
människor som hade det svårt. Han försvarade dem som
inte var så starka.
Rickard ville läsa handelsprogrammet på gymnasiet och
bli affärsman. Han drömde om att öppna en butik i
Spanien tillsammans med en kompis och sedan skulle de
åka till Australien.
Varje sommar var vi på ett ställe i Göteborgs skärgård.
Rickard älskade den platsen. Han tyckte mycket om att
fiska. Rickards sista sommar var vi där – jag, Rickard,
hans lillasyster och deras kusin. Jag tänker mycket på
sådana minnen.

– Det var den 2 oktober 2011. Rickard hade varit på fest
med sina kompisar i Örebro, ett par mil hemifrån. För att
komma hem liftade han med en kille, som var så full att
han hade blivit nekad insläpp på tre krogar. Killen hade
stulit en bilnyckel och kört från festen. Han skjutsade
Rickard och ytterligare en ung kille.
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– Vid tretiden på natten vaknar min fru och upptäcker att
Rickard inte kom hem med sista bussen. Hon ringer hans
mobil, men han svarar inte.
Om vi då bara hade tittat ut genom fönstret så hade vi
sett alla blåljus.

På begravningen var det över 225 personer i kyrkan. Man
känner en sådan tomhet och förlust. Framför allt vid vissa
tider på året. Den absolut värsta tiden är i oktober. Det är
någon som saknas hela tiden.
Mats Sjöö
Rickards pappa

Olyckan skedde inte långt ifrån vårt hem i Garphyttan.
Rattfylleristen hade kört 100-150 kilometer i timmen på
en 30-sträcka och hade 1,23 promille alkohol i blodet.

Några timmar senare knackar det på dörren. Där står två
poliser och en präst. Efter att vi har fått det fruktansvärda
beskedet, då blir det ju totalt kaos. Men poliserna var helt
fantastiska, de var magiska. De var ett otroligt stöd.

– Det här var dagen då livet förändrades. Vi hade ett liv före
den 2 oktober 2011 och ett annat liv efter den dagen.
– När du förlorat ett barn på ett traumatiskt sätt, får du
aldrig chansen att ta det där riktiga farvälet. Vi fick betala det
dyraste priset.
Rickard var en glad person och hade många kompisar.
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enorm saknad och tomhet. I början
när det precis hade hänt, då satt
jag i trappen och väntade på att
Rickard skulle komma hem.

”
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Det är någon i familjen som
”
saknas hela tiden, det är en sådan

