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Alkohol- och drogpolicy
1.

Intro

Denna policy gäller Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening (LUPEF) styrelse,
utskott, förtroendevalda samt övriga medlemmar. Policyn omfattar all verksamhet som
anordnas av LUPEF samt representanter från LUPEF.
Policyn grundar sig i Akademiska Föreningens (AF) alkohol- och drogpolicy som grundar sig
i den svenska alkohol- och drogpolitiken.

2.

Mål med LUPEF:s alkohol-och drogpolicy
● Minimera den skadliga konsumtionen av alkohol.
● Skapa en trygg miljö där medlemmar kan välja bort alkohol utan att känna vid
grupptryck eller dryckesnormer.
● Öka medvetenheten om riskerna med berusningsdrickande och alkoholkonsumtion.
● Vara stöd för att kunna uppmärksamma personer med riskbeteende och
missbruksproblem i LUPEF och hjälpa dem upprätta kontakt med externt stöd och
hjälp.

3.

Allmänna principer
3.1.

Alkohol

LUPEF:s syn på alkohol och mål med alkohol- och drogpolicyn grundar sig i den svenska
alkoholpolitiken samt Akademiska Föreningens (AF) alkohol- och drogpolicy. Den svenska
alkoholpolitiken syftar till att minska alkoholkonsumtionen i landet för att främja folkhälsan

samt minska alkoholens skadliga effekter. Målen med svensk alkoholpolitik är bland annat att
minska efterfrågan på alkohol och öka kunskapen om konsekvenser av alkoholdrickande
samt erbjuda vård och behandling för behövande.
Inom LUPEF och på evenemang eller aktiviteter som anordnas av LUPEF ska ingen
alkoholhets förekomma. Aktiviteter inom LUPEF ska aldrig grunda sig på förtäring av
alkohol och att dricka alkohol på LUPEF relaterade evenemang ska alltid vara självvalt och
inte bero på grupptryck eller dryckesnormer. Alkoholförtäring får dock förekomma på
LUPEF:s evenemang i enlighet med alkoholpolicy samt svensk lagstiftning.
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3.2.

Droger och narkotika

LUPEF stödjer den svenska narkotikapolitiken vars övergripande mål är ett narkotikafritt
samhälle. Statens insatser riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika, i syfte att
minska nyrekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra
med sitt missbruk och att minska tillgången på narkotika. Mot den bakgrunden råder det
nolltolerans mot droger och narkotika inom LUPEF.

4.

Handlingsplan till alkohol- och drogpolicy för LUPEF
● Under novischperioden, LUPEF:s största evenemang, där ny medlemmar välkomnas
in i föreningen har LUPEF som regel att alkoholfria alternativ ska vara lättillgängliga
och kontinuerligt uppmärksammas som ett bra alternativ till alkohol under
tillställningar.
● Det ska vara tydligt för medlemmarna vart man vänder sig om man behöver hjälp med
alkoholmissbruk eller generell överkonsumtion.
● Det ska vara tydligt för medlemmarna vart man vänder sig om man känner sig otrygg
i LUPEF:s evenemang och känner sig tvingad att dricka alkohol.
● Förtroendevalda ska vara medvetna om LUPEF:s åtgärder om man bryter mot alkohol
-och drogpolicy.

5.

Åtgärder vid överträdelse av LUPEF:s alkohol- och drogpolicy

Vid överträdelse av LUPEF:s alkohol- och drogpolicy, t.ex. om en medlem känner sig otrygg
på ett av LUPEF:s evenemang på grund av alkoholhets, ska detta anmälas och därefter
åligger det presidiet att samtala med berörda parter samt förebygga att en liknande situation
uppstår.
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