CISV Båstad-Bjäres Alkohol- Tobak- och Drogpolicy
CISV Båstad-Bjäre är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsförening med
fredsutbildning som huvudfokus. Vår grundsyn är att vår verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
Eftersom droger och alkohol är ett problem i samhället av i dag är föreningens linje att inom sitt
område på bästa sätt verka för en miljö fri från droger. I synnerhet viktigt eftersom föreningens
verksamhet riktar sig mot ungdomar, och ungdomar skall kunna ha ledare och vuxna som är goda
förebilder.
Denna Alkohol-, Tobak- och Drogpolicy berör alla i föreningen.
CISV Båstad-Bjäre följer CISV Internationals policy vad gäller alkohol och droger. Detta innebär att i
vår verksamhet får man inte använda narkotika eller dopingmedel, vidare får man inte heller
använda alkohol när man deltar i nationella aktiviteter/program som riktar sig till minderåriga.
Juniorledare på barnby och minderåriga deltagare på seminarieläger får inte dricka alkohol även om
det skulle vara tillåtet för åldersgruppen i det landet man vistas i. Minderårigas nyttjande av alkohol
leder till att man blir hemskickad från lägret.
Rökning eller annan användning av nikotin ska inte ske i närheten av barn, ungdomar och andra
deltagare vid våra arrangemang. Minderåriga tillåts inte röka på internationella program.
Styrelsen är ansvarig för att medlemmar känner till denna policy.
Då tobaksrökning eller annan användning av nikotin förekommer i närheten av minderåriga
kontaktas ledaren för programmet som påminner berörd om denna policy. Vid upprepade
överträdelser får berörd lämna lägret.
Vid kännedom om nyttjande av alkohol på program som riktar sig till minderåriga skall i första hand
ledaren för programmet kontaktas därefter styrelsen. Styrelsen utreder och fattar beslut om åtgärd,
som kan innebära att berörda får lämna lägret.
Om missbruk av narkotika upptäcks vid något av våra program skall i första hand ledaren för
programmet kontaktas därefter styrelsen. Missbruk av narkotika innebär alltid att vederbörande får
lämna lägret.
Denna policy förankras och revideras vid årsmötet, alltså en gång om året.
Policyn publiceras på CISV Båstad-Bjäres hemsida.

