SKUNKs Drogpolicy
Inledning och grundsyn
SKUNK är en intresseorganisation för skärgårdsungdomar målgruppen är 7-20 år men främst
gruppen 12 - 20 år. Intresse har dubbel betydelse, dels att bevaka skärgårdsbarn och ungas
intressen, dels att stärka, utveckla och arrangera fritidsverksamhet. SKUNK bygger i hög grad på
att ”Unga leder unga”, med stöd av vuxna när de behövs.
SKUNK är inte en organisation som arbetar med förebyggande verksamhet (vuxna ser att något
skrämmande kan hända och försöker därför ordna aktiviteter för att unga inte ska göra det; typ
ordna ett disko för att ungdomarna inte ska supa). SKUNKs verksamhet bygger på ett främjande
perspektiv som tar sin utgångspunkt i ungdomars egen organisering och rätt till rolig, stärkande
och utvecklande verksamheter. SKUNK har sedan starten 1989 haft som en självklar policy att
ALL verksamhet är alkoholfri för alla oavsett ålder och roll. Rökning har bara tillåtits för vuxna
och då på avskild plats.
Syfte
Policyn har tagits fram för att tydliggöra för samarbetspartners, nya engagerade i SKUNKs
verksamhet och andra intresserade hur föreningen ser på sitt självpåtagna uppdrag och för att
tydliggöra regler för verksamheten vad det gäller droger.
Mål
Att skapa drogfria miljöer/aktiviteter för barn och ungdomar.
Grundregler
• Ingen alkoholförtäring får förekomma vid SKUNKs egna aktiviteter. När SKUNK deltar i
andras aktiviteter där det förekommer alkohol väljer alla de alkoholfria alternativen oavsett
ålder.
• Rökning är bara tillåtet för vuxna (över 18 år) och då i avskildhet.
• Vid läger och resor sänds den som bryter mot alkoholreglerna snarast hem på egen bekostnad.
Vid mindre förseelser beroende på oförstånd ska ledarna diskutera detta med den/de berörda.
Exempel på sådant kan vara en vuxen som väljer mellanöl till lunchen, eller en vuxen som
köper ut ransonen på färjan när han/hon reser på SKUNKs bekostnad.
• Ledarna för varje arrangemang ansvarar för att reglerna följs.
• Verksamhetsledaren eller styrelsen tar tag i frågor som kan handla om att vidarebefordra
utvärderingar av deltagande i arrangemang där alkohol förekommit.
Förebyggande arbete
SKUNKs förebyggande innefattar främst att alla ledare som engageras informeras om föreningens
drogpolicy och de tankar som ligger till grund för den.
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