
UNGDOMSØENS ALKOHOLPOLITIK 
FOR ENGAGEREDE

Introduktion til alkoholpolitikken
Denne politik beskriver, hvordan engagerede internt forholder sig til alkohol 
i Ungdomsøens fællesskab. Denne politik gælder både arrangementer for 
engagerede på selve Ungdomsøen og på land. Del 1 handler om generelle 
forhold i forhold til alkohol, og del 2 handler om opfordringer til arrangører af 
arrangementer for engagerede i forhold til alkohol. 

Formålet med denne politik er at synliggøre hvordan engagerede forholder sig 
til alkohol og skabe en ægte åben kultur om alkohol på Ungdomsøen.

Generelt
Det er tilladt at drikke alkohol på Ungdomsøen. Ungdomsøen skal være et 
sted, hvor der er plads til alle – uanset om man har lyst til at drikke alkohol eller 
ikke har. Alle skal tilstræbe at gøre det på en sådan måde, at det ikke skaber 
utryghed eller dårlige oplevelser for nogen.

Ungdomsøen accepterer ikke nogen form for gruppepres eller tvang. Det skal 
være trygt at takke både ja og nej til alkohol.

Opfordringer ved planlægning og afholdelse af 
arrangementer for engagerede
I planlægningen og afholdelsen af arrangementer for engagerede, hvor der 
er alkohol til stede, bør det sikres, at der er lige muligheder for at drikke 
alkoholfri alternativer. Det forventes at engagerede deltager i programpunkter, 
selvom der er eksempelvis har været fest før. Ydermere kan de ansvarlige for 
et arrangement vælge at gøre det klart, hvilke tidspunkter det forventes at 
engagerede ikke er påvirket af alkohol.

For at sikre tryghed, kan det ved afholdelse af alle arrangementer 
tydeliggøres, hvad nummeret til den arrangementsansvarlig er. Arrangørerne 
kan overveje at vælge en eller flere “ædruvagter”, som alle ved, at de kan gå til.

Vedtagelse og gyldighed
Vedtaget på Ø-rådet d. 13. marts 2021 af de engagerede, der deltog på 
ø-rådet.

Fremtidige ændringer af denne politik skal ske på et ø-råd, hvor det er en del 
af den officielle dagsorden.


