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Indledning
At have en tro betyder også at have en holding til mange af livets aspekter. Som børne- og
ungdomsorganisation er vi med til at præge vores medlemmers og deltageres holdninger.
På baggrund af en øget opmærksomhed omkring unge og alkohol samt unge og rygning,
har mange børne- og ungdomsorganisationer taget emnet op til overvejelse. Det ønsker vi
også at gøre i DUK. DUKs alkohol- og rygepolitik afspejler en generelt større opmærksomhed
omkring børn og unges indtagelse af alkohol i Danmark.
Udgangspunktet for DUKs alkoholpolitik er, at vi ikke skal lære børn at drikke eller ryge. På den
baggrund har Hovedbestyrelsen ønsket at udarbejde en klar og entydig alkohol- og rygepolitik.
Med klare retningslinier vil såvel ledere som deltagere vide, hvad man skal forholde sig til.
Derudover skal vi være os bevidste, at flere børn på vore lejre kommer fra hjem, hvor
alkoholmisbrug i større eller mindre grad er et problem. Den gruppe skal vi tage specielt
hensyn til, idet lederes indtagelse af alkohol kan påvirke tillidsforholdet mellem barn og voksen
negativt.
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Lederansvar
Ethvert lederteam bør tage en debat om deres holdning til alkohol og rygning.
Følgende forhold s k a l overholdes:
ingen ledere bør drikke alkohol eller ryge, når deltagere under 18 år er tilstede.
Undtaget er dog familiearrangementer, hvor børn deltager ifølge med deres forældre.
berusede ledere kan ikke tolereres.
der skal til enhver tid være minimum to ledere, som i tilfælde af uheld er i stand til
lovligt at køre bil.
ledere, der arbejder i køkkenet bør ikke indtage alkohol i et omfang, så deres
alkoholpromille overstiger den i færdselsloven fastsatte grænse for lovlig bilkørsel.
Dette skyldes, at køkkenet er en farlig arbejdsplads. Arbejde med køkkenudstyr
kombineret med påvirkning fra alkohol kan medføre alvorlige ulykker.
ledere under 18 år indtager ikke alkohol.
Det er vigtigt, at lederne er opmærksomme på det indtryk børnene får af dem – også efter
deltagernes sengetid. Det kan være svært for et barn, som f.eks. ikke kan sove, at skelne
mellem ledere, som har det sjovt, og voksne som er fulde. Dette kan være specielt problematisk
for børn fra hjem med alkoholproblemer.
DUK-arrangementer skal heller ikke være stedet, hvor unge ryger deres første cigaret. Lederne
kan modvirke dette ved at være opmærksomme på deltagerne og selv ryge i et område, hvor
deltagerne ikke kommer. På Ømborgen kan det eksempelvis aftales at udendørsarealet bag
køkkenet er lederområde.

Deltagere
For deltagere på DUKs arrangementer gælder følgende:
deltagere under 18 år må ikke indtage alkohol på DUK-arrangementer. Denne
praksis grunder i vores grundholdning om, at vi ikke skal lære børn at drikke, samt at
mange forældre finder det problematisk, hvis deres børn i teenagealderen drikker
deres første øl på et DUK- arrangement.
deltagere over 18 år må ikke indtage alkohol i et sådant omfang, at det bliver
generende for andre deltagere eller fællesskabet på arrangementet som helhed.
deltagere under 18 år må kun ryge, hvis forældrene har givet tilladelse til dette og meddelt
det lejrchefen.

Det er til enhver tid lejrchefen for det pågældende arrangements ansvar, at denne politik
overholdes.

