
Vedtaget i Hovedbestyrelsen 
24. januar 2016 

Stillet på baggrund af DSU’s Organisationsudredning 2015 

Fest- og alkoholpolitik for DSU 2016 
 

Alkohol på DSU’s nationale aktiviteter 

1. Det er ikke tilladt selv at medbringe alkohol til DSU’s nationale aktiviteter med undtagelse af 

summercampen. 

1.1. Medbragt alkohol vil blive konfiskeret og deltageren kan sendes hjem for egen regning 

1.2. Chefaktivisten og forbundssekretæren tager i samarbejde beslutning om eventuel hjemsendelse 

2. Som udgangspunkt sælges der kun sodavand, øl og cider-agtige drikke på DSU’s nationale aktiviteter. 

Der kan sælges vin ved særlige lejligheder. 

3. DSU’s nationale aktiviteter gælder som lukkede fester og er derfor ikke underlagt lovgivningen om 

aldersgrænse for udskænkning af alkohol. Unge til og med 15 år må ikke drikke alkohol på DSU’s 

nationale aktiviteter, medmindre der er et skriftligt tilladelse fra forældrene, som AKU følger op med 

telefonisk samtykke fra forældrene.  

3.1. Der vil altid være ædru aktivister til DSU’s aktiviteter 

3.2. Bar-ansvarlige og barvagter på DSU’s nationale aktiviteter har et særligt ansvar for at nægte at 

sælge mere alkohol til medlemmer, der har fået for meget at drikke 

 

Ansvaret for den gode fest 

1. Grænseoverskridende adfærd på DSU’s aktiviteter tolereres ikke  

1.1. Grænseoverskridende adfærd vil blive sanktioneret 

1.2. Medlemmer, der oplever grænseoverskridende adfærd kan altid tage kontakt til aktivister, der vil 

håndtere sagen 

1.3. For DSU er det grundlæggende, at alle kan træde ved siden af og skal have en chance til for at 

forbedre sig. Derfor vil grænseoverskridende adfærd blive sanktioneret ud fra en aktuel vurdering 

af situationen hver gang.  

1.4. I tilfælde af situationer med grænseoverskridende adfærd, skal mægleren forsøge at have en 

konstruktiv dialog med begge parter. 

1.5. Chefaktivisten tager en første vurdering og inddrager forbundssekretæren og i sidste ende 

forretningsudvalget alt efter, hvad der er relevant 

1.6. Grænseoverskridende adfærd kan sanktioneres med karantæne fra nationale aktiviteter og i 

yderste konsekvens eksklusion. Det er forretningsudvalget, der foretager den konkrete vurdering i 

henhold til DSU’s love. 

1.7. Forretningsudvalget forpligtes på at finde mere tydelige og klare retningslinjer for, hvornår man 

sanktionerer grænseoverskridende adfærd, med udgangspunkt i ideen om rød-gul-grønt kort. 

2. Grænseoverskridende adfærd defineres som: 

2.1. Værende brud på almen sund fornuft 

2.2. Værende subjektivt oplevet fysiske eller psykiske handlinger, der opleves som 

grænseoverskridende 

2.3. Situationer, hvor der ikke er givet positivt samtykke, fra den person der er blevet udsat for 

grænseoverskridende adfærd. 



Vedtaget i Hovedbestyrelsen 
24. januar 2016 

Stillet på baggrund af DSU’s Organisationsudredning 2015 

2.4. I forbindelse med situationer, hvor der ikke er enighed i, om der er tale om grænseoverskridende 

adfærd, har den krænkede det afgørende sidste ord omkring, om der er tale om 

grænseoverskridende adfærd. 

3. Ledere i DSU har et særligt ansvar for at bidrage til den gode fest 

3.1. Ledere i DSU omfatter både forretningsudvalgsmedlemmer, hovedbestyrelsesmedlemmer, 

aktivister, undervisere og lokale ledere 

3.2. Ansvaret for den gode fest indebærer at have et særligt ansvar for at sikre god tone og sige fra 

over for og forebygge grænseoverskridende adfærd. 

3.3. Alle ledere i organisationen har ansvaret for loyalt at forklare og argumentere for de vedtagne 

regler. 

 

 


