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Policy angående alkohol och droger
§1. Bakgrund
Syftet med följande policy är att I-sektionen ska tillhandahållas riktlinjer och förhållningssätt med
målet att bidra till förebyggandet av alkohol- och drogproblematik bland Sektionens medlemmar. En
av anledningarna till problematiken anses vara förekomsten av berusningsdryck under flertalet av Isektionens sociala evenemang. Sektionsmedlemmar utsätts därmed ofta för miljöer vilka innefattar
alkoholförtäring. Vidare vill I-sektionen motverka droganvändning bland studenter för att förbygga,
samt vid redan eventuellt existerande användande belysa vart studenten kan söka hjälp. Följande policy
definierar drog i enligt med den svenska lagbokens definition.

§2. Detta vill vi tillsammans åstadkomma:
-

Motverka brukandet av droger bland Sektionens medlemmar.
Motverka att förtäring av berusningsdryck sker på ett oansvarigt och skadligt sätt.
Motverka förekomsten av alkoholhets under Sektionens evenemang.
Upplysa Sektionens medlemmar om vem samt vart de kan vända sig för hjälp om de upplever
problem kring dess brukande av droger eller alkohol.

§3. Hur ska vi lyckas åstadkomma detta?
§3.1 Motverka brukandet av droger bland sektionens medlemmar
Att försäkra sig om att sektionsmedlemmarnas alkoholförbrukning sker på ett sunt sätt är svårt. Å
andra sidan är det enklare att påverka eventuellt droganvändande under Sektionens evenemang. Detta
genom att förbjuda medlemmar som med allra högsta sannolikhet anses ha brukat droger från att
närvara. Sektionsmedlemmen som anses ha brukat droger vid tidigare evenemang kommer därför inte
att få närvara på framtida evenemang under en bestämd period vilket styrelsen beslutar med grund i
händelsens natur. Vidare kommer samtal att föras mellan Sektionens huvudstuderande skyddsombud
och den student som har brukat droger.

§3.2 Motverka att förtäring av berusningsdryck sker på ett oansvarigt och skadligt
sätt.
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För att försäkra att förtäring av berusningsdryck sker på en ansvarsfullt och ej skadligt sätt under
evenemang bör en medlem från arrangerande utskott utpekas ansvarig för detta, förslagsvis
utskottsordförande. Med det sagt är det fortfarande viktigt att ej negligera det personliga ansvaret hos
varje enskild deltagare under evenemanget. Detta innebär att även om utskottsordförande är direkt
ansvarig över att förtäringen av berusningsdryck sker på ett korrekt sätt så är denne ej ansvarig för
eventuella deltagare som agerar olämpligt till följd av berusning. Om medveten såväl som omedveten
skadegörelse uppkommer vid evenemang till följd av berusning eller vårdslöst beteende ska den
enskilde individen/gruppen som agerat oaktsamt vara ansvarig för att tillhandahålla kompensation.
§3.3 Motverka förekomsten av alkoholhets under Sektionens Evenemang
Alkoholhets definieras som att en student upplever att denne har i alltför stor utsträckning uppmanats
förtära alkohol av andra studenter och upplever kognitiv dissonans till följd av händelsen, såväl under
som efter.
Alla har olika förhållningssätt och gränser när det kommer till berusningsdrycker. Därför är det viktigt
att studenterna på I-sektionens evenemang inte upplever någon form av press eller krav av
omgivningen vad gäller deras alkoholintag. För att minska risken för att alkoholhets förekommer
under Sektionens evenemang skall följande punkter uppfyllas:
-

Arrangörerna skall vara uppmärksamma under deras evenemang och om de upplever
förekomsten av alkoholhets har de rättigheten att dela ut tillsägelse.
I baren ska det alltid finnas minst två alkoholfria alternativ.
Deltagare skall endast kunna köpa en enhet per gång i baren.

För att följa upp och utvärdera hur dessa lösningarna fungerar skall frågan ”Upplevde du alkoholhets
under evenemanget?” läggas till i de enkäter som skickas ut efter evenemangen I-sektionen arrangerar.
Svaret skall vara en siffra mellan ett och fem där ett betyder att ingen alkoholhets upplevts, medan
fem betyder att stor alkoholhets upplevts. Värt att poängtera är att denna fråga endast ska inkluderas
när alkohol har brukats under evenemanget.
§3.4 Upplysa Sektionens medlemmar om vem samt vart de kan vända sig för hjälp
om de upplever problem kring dess brukande av droger eller alkohol.
Då det existerar en starkt inpräglad alkoholkultur bland studenter samt en växande drogproblematik
generellt i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019) är det viktigt att Sektionens medlemmar är väl
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medvetna om vart de kan vända sig för att få hjälp om de upplever problem. För att på bästa sätt
förmedla denna information till I-sektionens medlemmar skall följande göras:
-

-

-

På I-sektionens hemsida skall det finnas en kategori som heter ”Alkohol och droger” där det
skall finnas information om hur alkohol- och drogproblematik kan upplevas och vart hjälp
finns att få.
Under den årliga JML-workshopen vilken anordnas för sektionsaktiva medlemmar skall
information om vart man kan söka hjälp vid alkohol- eller drogproblematik förmedlas.
Kampanjer skall anordnas under I-mys minst tre gånger per läsår där alkohol- och
drogproblematiken uppmärksammas. Där skall det tydligt framgå, genom exempelvis posters,
vart man kan vända sig om problem upplevs.
På Sektionens sociala medier skall det vid upprepade tillfällen under läsåret publiceras storys
vilka uppmärksammar alkohol- eller drogproblematiken.
Under Sektionsmöten skall information om vart medlemmarna kan få hjälp att tillgå
presenteras.

§4. Påföljder vid överträdelse
Vid överträdelse av policyn inom ramen för droger kommer påföljden vara det som tas upp i paragraf
§3.1. Vid överträdelse inom ramen för förtäring av alkohol kommer diskussion föras mellan de berörda
parterna och ansvarig utskottsordförande samt dess respektive utskottsansvarig. Efter diskussion
kommer beslut av påföljd ske med hänsyn till händelsens natur. Om oenighet kring passande påföljd
uppkommer ska styrelsen fälla det avgörande beslutet.
Vid överträdelse av policy kontakta info@i-sektionen.se

§5. Revidering
Denna policy skall revideras årligen och huvudansvaret tillfaller sittande Socialt ansvarig.

Skapad: 08.11.2020 av Emil Andreasson
Senast reviderad: 08.11.2020 av Emil Andreasson

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

