Örkelljungabygdens Natur
Drog- och jämställdhetspolicy
Örkelljungabygdens Natur vill minska bruk och motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak.
Istället vill vi stimulera till en förbättrad hälsa genom bland annat friluftsliv och andra positiva
fysiska och mentala aktiviteter, samt att dessa ska utgå från varje människas egna förutsättningar.
Mobbning och trakasserier tolereras inte.
Att vara beroende av droger, till exempel alkohol eller narkotika, minskar en människas möjligheter
att utvecklas som individ. Individens utveckling är ett av målen med verksamheten. Alkohol- och
narkotikaanvändning är också ett demokratiskt problem, genom att människor flyr från svårigheter
istället för att engagera sig för att lösa dem.
Nästan ingen börjar med narkotika utan att ha provat på tobak och alkohol först. Det innebär att ett
minskat bruk av alkohol och tobak även bidrar till ett minskat bruk av narkotika. Ju tidigare man
börjar använda en drog, desto större är risken att man utvecklar ett beroende. Därför är det viktigt att
skapa miljöer som är helt fria från tobak, alkohol och narkotika.
Förhållningssätt TOBAK –
Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt eller avser använda tobak gör vi på
följande sätt:
•
Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna.
Som barn- och ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är
förebild för sina ungdomar. Under föreningens aktiviteter bör man därför avstå från att använda
tobak.
Förhållningssätt ALKOHOL –
Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns 20 år för att köpa på
systembolaget, enligt svensk lag.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit eller avser dricka alkohol gör vi på
följande sätt:
•
Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna.
•
Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.
Som barn- och ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en
förebild för sina ungdomar.
• Man får ej dricka alkohol under eller i samband med föreningens verksamhet där ungdomar under 18år deltar.
• Man kommer inte berusad eller bakfull till föreningens aktiviteter.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
• Enskilt samtal.
• Erbjuda hjälp och stöttning.
• Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från barn- och ungdomsledaruppdrag.
Förhållningssätt NARKOTIKA & DOPINGPREPARAT –
All hantering av narkotika och bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lag.
Om vi upptäcker att någon/några av våra medlemmar provat eller avser prova narkotika/dopingpreparat gör vi på följande sätt:
• Samtal med medlemmen och föräldrakontakt för barn och ungdomar.

•
•

Kontakt med sociala myndigheter och polis.
Utifrån dessa samtal och kontakter beslutar styrelsen om eventuella konsekvenser för
den/de berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och i sista hand
styrelsens.
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