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SVENSKA KYRKANS UNGAS DROGPOLICY      
"Var da ̊ samlade och nyktra, sa ̊ att ni kan be." 1 Pet. 4:7 
     
Svenska Kyrkans Unga ser allvarligt på ̊ missbruk av såväl alkohol som narkotika och tobak, och vill värna 
om sina medlemmars och deltagares bästa. Svenska Kyrkans Unga bryr sig om både deltagares hälsa och 
gemenskapen på ̊ organisationens arrangemang, och vill med denna policy tydliggöra att arrangemang ska 
vara drogfria. En drogfri miljö ̈ är en tryggare miljö ̈. 
      
SYFTE 
Svenska Kyrkans Ungas drogpolicy besta ̈mmer vilka fo ̈rha ̊llningsregler som ga ̈ller pa ̊ arrangemang i 
fo ̈rbundets regi, och vilka riktlinjer som ga ̈ller fo ̈r arrangemangsansvariga om na ̊gon deltagare bryter mot 
policyn. Svenska Kyrkans Ungas drogpolicy tar också upp hur anställda och förtroendevalda ska förhålla 
sig till droger när de representerar Svenska Kyrkans Unga på andra arrangemang. 
      
MÅLGRUPP 
Policyn riktar sig till alla som deltar pa ̊ arrangemang i Svenska Kyrkans Ungas regi, och till ansta ̈llda och 
fo ̈rtroendevalda som leder verksamhet eller representerar organisationen i andra sammanhang a ̈n 
arrangemang. 
      
BEGREPP OCH DEFINITIONER 
Drogpolicyn behandlar fyra olika typer av droger. De fyra grupperna kategoriseras enligt: 
   
– Alkohol, sa ̊som exempelvis sprit, o ̈l, cider, vin. 
– Narkotika, sa ̊som exempelvis amfetamin, cannabis, hasch, marijuana, ecstasy och dopingpreparat.  
– Tobak och nikotin, sa ̊som cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak och snus. 
– Energidryck, dryck som ofta inneha ̊ller en ho ̈g koncentration av koffein, socker, taurin och/eller 
glukorunolakton. Kaffe definieras ej som energidryck. 
      
Svenska Kyrkans Unga anser att allt icke medicinskt bruk av narkotikaklassade medel a ̈r missbruk. Allt 
bruk av tobak och alkohol av personer under 18 a ̊r a ̈r missbruk. Missbruk fo ̈r de som a ̈r 18 a ̊r eller a ̈ldre a ̈r 
allt bruk av alkohol som medfo ̈r negativa konsekvenser av social karakta ̈r, eller utsa ̈tter den psykiska eller 
fysiska ha ̈lsan fo ̈r risker. 
      
Med "arrangemang" menas sa ̊dana mötesplatser som a ̈r arrangerade av Svenska Kyrkans Unga, eller pa ̊ 
uppdrag av Svenska Kyrkans Unga.  Drogpolicyn gäller även vid förbundsstyrelsesammanträden, 
valberedningssammanträden, de nationella arbetsgruppernas möten och andra möten med ideella och 
förtroendevalda i Svenska Kyrkans Ungas riksförbunds regi. 
      
MÅLSÄTTNINGAR 
Ingen deltagare pa ̊ Svenska Kyrkans Ungas arrangemang ska beho ̈va utsa ̈ttas fo ̈r den otrygghet som 
alkohol och narkotika medfo ̈r. Icke-ro ̈kare ska inte heller beho ̈va utsa ̈ttas fo ̈r passiv ro ̈kning, precis som 
unga deltagare inte ska beho ̈va utsa ̈ttas fo ̈r det aktiva eller det passiva grupptryck som finns kring 
tobaksbruk. Alla deltagare pa ̊ Svenska Kyrkans Ungas arrangemang bo ̈r ka ̈nna till vilka regler ro ̈rande 
droger som ga ̈ller pa ̊ arrangemang i fo ̈rbundets regi. 
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RIKTLINJER 
Allt intag av alkohol och narkotika a ̈r otilla ̊tet pa ̊ Svenska Kyrkans Ungas arrangemang, det ga ̈ller a ̈ven 
bruk av tobak fo ̈r deltagare som a ̈r under 18 a ̊r. Även bruk av icke-fo ̈rskrivna narkotikaklassade la ̈kemedel 
a ̈r fo ̈rbjudet. Om en deltagare anva ̈nder narkotikaklassade la ̈kemedel ska deltagaren kunna visa upp ett 
recept om arrango ̈ren efterfra ̊gar det. Fo ̈r e-cigg ga ̈ller samma riktlinjer som fo ̈r tobak.  
      
Fo ̈r att inte bidra till ett o ̈kat tobaksbruk bland unga rekommenderas Svenska Kyrkans Ungas 
fo ̈rtroendevalda att ta ̈nka pa ̊ sin roll som fo ̈redo ̈me, och da ̈rfo ̈r fo ̈rha ̊lla sig kritisk till sitt eget bruk av, och 
sin egen insta ̈llning till, alkohol, tobak och andra droger. Om deltagare o ̈ver 18 a ̊r brukar snus ska de vara 
diskreta1.  
      
Om det framkommer att en person som a ̈r under 18 a ̊r och deltar pa ̊ Svenska Kyrkans Ungas arrangemang 
missbrukar eller a ̈r pa ̊verkad av ovanna ̈mnda droger ska ma ̊lsman informeras och en anma ̈lan till bero ̈rda 
myndigheter ska starkt övervägas. Berörda myndigheter kan vara till exempel Polisen eller socialtjänsten. I 
de fall da ̈r det ga ̈ller missbruk av alkohol och personen a ̈r o ̈ver 18 a ̊r ska en anma ̈lan till bero ̈rda 
myndigheter o ̈verva ̈gas. Missbruk av narkotika polisanma ̈ls. Ansvarig ledare pa ̊ arrangemanget ska ocksa ̊ 
informera personen om vilka a ̊tga ̈rder som genomfo ̈rts eller ska genomfo ̈ras. 
 
Det ha ̈nder att deltagare tar med sig stora ma ̈ngder energidrycker. Enligt livsmedelsverket reagerar barn 
och unga pa ̊ mindre ma ̈ngder koffein a ̈n vuxna, och lo ̈per da ̈rfo ̈r sto ̈rre risk att drabbas av 
koffeinfo ̈rgiftning. Svenska Kyrkans Unga rekommenderar sina arrangemangsdeltagare att avsta ̊ fra ̊n 
energidrycker. Energidryck ska inte finnas tillga ̈ngligt fo ̈r inko ̈p på våra arrangemang.  
       
Na ̈r Svenska Kyrkans Unga samarbetar med andra organisationer kring arrangemang ska Svenska Kyrkans 
Unga informera om drogpolicyn och verka fo ̈r att den tilla ̈mpas.  
 
När anställda och förtroendevalda i sitt uppdrag deltar i andra arrangemang ska de inte bruka alkohol, 
energidryck eller narkotika och bruk av tobak ska inte ske alls eller med diskretion. Ingen alkohol, tobak, 
narkotika eller energidryck får köpas in för Svenska Kyrkans Ungas pengar eller intas i samband med 
måltid som ska bekostas av Svenska Kyrkans Unga.  
      
UNDANTAG 
Svenska Kyrkans Ungas arrangemang a ̈r i grunden ro ̈kfria och ingen deltagare ska utsa ̈ttas fo ̈r tobaksro ̈k 
mot sin vilja. I enlighet med beslut pa ̊ Stora a ̊rsmo ̈tet 2009 ska dock sa ̈rskilda ro ̈krutor finnas utma ̈rkta fo ̈r 
de som ro ̈ker. Ro ̈krutorna bo ̈r vara placerade sa ̊ att icke-ro ̈kare inte utsa ̈tts fo ̈r tobaksro ̈k, sa ̊ att ro ̈k inte 
kommer in i lokaler och sa ̊ att ro ̈krutorna inte blir en naturlig plats fo ̈r umga ̈nge. De bo ̈r dock inte ligga 
fo ̈r la ̊ngt bort fra ̊n arrangemangsomra ̊det. 
      
Svenska Kyrkans Unga ska stra ̈va efter att anva ̈nda alkoholfritt vin na ̈r nattvard firas, och att efterfra ̊ga 
sa ̊dant na ̈r Svenska Kyrkans Unga deltar i fo ̈rsamlingens ma ̈ssa, eventuellt genom att ha sa ̈rskilda 
nattvardsstationer. Går inte detta att ordna ska deltagande i mässa med den lokala församlingen prioriteras 
framför alkoholfritt nattvardsvin.     
  

                                                
1 Att bruka snus diskret innebär att bruket sker utan att andra deltagare riskerar att utsättas för frestelse att använda denna drog. Exempelvis ska 
snusdosan inte förvaras öppet i arrangemangets lokaler eller tas fram i anslutning till andra deltagare. Snusning är dock alltid tillåtet i rökrutan. 
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REKOMMENDATIONER TILL DISTRIKT OCH LOKALAVDELNINGAR 
Svenska Kyrkans Unga rekommenderar distrikt och lokalavdelningar att anva ̈nda sig av denna drogpolicy. 
Varje distrikt och lokalavdelning a ̈r fri att skriva en policy som passar dem. 
 
HÄNVISNINGAR TILL ANDRA POLICYDOKUMENT 
Vad ga ̈ller riktlinjen om alkoholfritt vin ovan, ha ̈nvisas till Svenska Kyrkans Ungas gudtjänstpolicy.  
      
UPPHOV OCH ANSVAR 
Det ha ̈r dokumentet har tagits fram av fo ̈rbundsstyrelsen i samarbete med fo ̈rbundskansliet. 
Fo ̈rbundsstyrelsen a ̈r ytterst ansvarig fo ̈r fo ̈rbundets policydokument. Fo ̈rbundsstyrelsen, kanslichef samt 
eventuell projektledare fo ̈r arrangemang ansvarar fo ̈r att policyn följs i relevanta sammanhang. Om en eller 
flera deltagare har funderingar, till exempel kring diskret eller indiskret användning av snus, ska i första 
hand projektledare för arrangemanget tillfrågas. 
    
SVENSKA KYRKANS UNGAS DROGPOLICY I KORTHET  
Syftet med denna policy a ̈r att reglera anva ̈ndandet av alkohol, tobak och narkotika pa ̊ ett sa ̊dant sa ̈tt att 
ba ̊de deltagarnas ha ̈lsa och gemenskapen pa ̊ arrangemanget inte tar skada. Policyn ga ̈ller a ̈ven de personer 
som representerar Svenska Kyrkans Unga i andra sammanhang a ̈n arrangemang. 
      
Allt bruk av alkohol och narkotika a ̈r fo ̈rbjudet pa ̊ arrangemang, sa ̊ ocksa ̊ anva ̈ndandet av tobak och e-cigg 
fo ̈r den som a ̈r under 18 a ̊r. Även bruk av narkotikaklassade la ̈kemedel da ̈r det saknas recept a ̈r fo ̈rbjudet. 
Ro ̈kning fa ̊r endast ske i ro ̈krutorna, som ska ligga pa ̊ ett sa ̊dant sa ̈tt att ro ̈ken inte drabbar o ̈vriga deltagare 
pa ̊ arrangemanget. Om en deltagare under 18 a ̊r bryter mot denna policy kontaktas deltagarens ma ̊lsman 
och arrango ̈ren ska starkt o ̈verva ̈ga att go ̈ra en anma ̈lan till myndigheter. Om deltagaren a ̈r o ̈ver 18 a ̊r och 
det finns misstanke om missbruk ska arrango ̈ren o ̈verva ̈ga att go ̈ra en anma ̈lan till myndigheter. 
      
Stora intag av energidryck riskerar att vara skadligt fo ̈r barn och ungdomar och da ̈rfo ̈r rekommenderar 
Svenska Kyrkans Unga deltagare vid arrangemang att inte anva ̈nda energidrycker. 
      
Ledare, fo ̈rtroendevalda och andra ideella a ̈r fo ̈redo ̈men fo ̈r deltagarna och uppmuntras att vara kritiska till 
sitt eget anva ̈ndande av alkohol och tobak.  
     
    
   
 


