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DROGPOLICY
SYFTE
Syftet med drogpolicyn är att belysa allvaret med narkotikaklassade preparat. Göteborgs Nation försöker
genom denna policy att skapa en trygg och drogfri miljö på nationen så väl som i Lund.

GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNING OCH
ÅTGÄRDER
Göteborgs nation tar starkt avstånd från både doping och narkotika, men även andra icke narkotikaklassade
droger. Sedan hösten 2013 samarbetar Göteborgs Nation tillsammans med ”krogar mot knark” för att aktivt
arbeta och förebygga användning av framförallt narkotikaklassade preparat, men även andra droger.
Alla medlemmar av Göteborgs Nation skall helt avstå från användning av narkotika.
Om det skulle misstänkas eller upptäckas att våra medlemmar eller de som vistas i våra lokaler nyttjar
narkotika kommer ärende öppnas av disciplinnämnden (se disciplinnämndspolicy för mer information).
Disciplinnämnden kommer själva att göra en utredning samt kontakta polis.
Om det skulle misstänkas eller upptäckas att någon som vistas i lokalen nyttjar andra icke narkotikaklassade
droger kommer denna avvisas från lokalen.
Narkotikamissbruk av medlemmar kommer att, av nationen, leda till avstängning av samtliga verksamheter.
Som boende på Göteborgs Nation kommer användning av narkotika leda till vräkning.

UTBILDNING
En oerhört viktig komponent i arbetet mot en drogfrimiljö är att informationen mellan quratelet,
tjänstemännen och jobbarna fungerar bra. Quratelets uppgift är att se till att alla tjänstemän får rätt utbildning i
hur narkotikarelaterade frågor och problem ska hanteras. Utöver interna utbildningar ska quratelet uppmuntra
berörda tjänstemän att aktivt deltaga i externa utbildningar så som A- och B-cert.

MÅL
Det främsta målet är att säkra en narkotikafri och trygg arbetsplats och nation. Göteborgs Nation har som
målsättning att utgöra en förebild för nationer och studentorganisationer genom att ständigt vidareutbilda vår
personal och boende i frågor rörande narkotika. Genom att samarbeta med Polisen, Krogar mot knark,
Studenthälsan och andra organisationer som aktivt arbetar för drogfria miljöer har vi som målsättning att
förebygga och förhindra användning av narkotika hos våra medlemmar, personal och boende.
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