I Alternativets Unge skal:
● Man følge debatdogmerne og tale respektfuldt til hinanden.
● Man altid respektere hinandens grænser og gøre brug af aktivt samtykke.
● Man tage hinandens problemer alvorligt og handle på dem
● Man gøre en aktiv indsats for at inkludere alle - så vidt muligt.
● Man acceptere og respektere, at alle er forskellige.
● Man ALDRIG gøre brug af vold, trusler eller tvang.
Derudover har vi i Alternativets Unge nultolerance over for: Mobning og diskrimination!
Der er altid hjælp at hente:
I Alternativets Unge er der valgt tryghedsambassadører som man kan gå til , hvis man oplever noget,
man har brug for at snakke om. De vil have selvpålagt tavshedspligt, og vil aldrig fortælle noget
videre med mindre de har fået lov af personen, der henvendte sig. Kriterierne for
tryghedsambassadørerne fastsættes af Hovedbestyrelsen, hvorefter forretningsudvalget indstiller
kandidater som den samlet landsledelse godkender. Tryghedsambassadører vil være at finde på
hjemmesiden.
Derudover har alle tillidsvalgte selvpålagt tavshedspligt, ligesom tryghedsambassadørerne. Det
betyder man også kan tage fat i disse, hvis man er mere tryg med det. De tillidsvalgte er ligeledes at
finde på hjemmesiden.
Dernæst har alle medlemmer ansvar for at tage fat i enten en tryghedsambassadører eller en
tillidsvalgt, hvis man oplever et medlem, der bryder med samværspolitikken.
Vores fester og hygge skal altid være trygge derfor:
● Serveres der ikke alkohol før klokken 17 og man drikker ansvarligt.
● Serveres hård spiritus, også i form af drinks, kun under festen. Øl og cider kan dog købes
efter kl 17.
● Skal unge under 16 år have skriftlig tilladelse fra værge/forældre, for at kunne købe alkohol.
● Acceptere vi ingen ulovlige stoffer til vores arrangementer.
● Er der ædruvagter til arrangementer der inkluderer alkohol, der holder sig ædru under
arrangementet.
● Skal man være over 18 år for at stå bag baren .
Vi har kun tryg seksuel omgang derfor:
● Må personer med tillidsposter ikke have seksuel omgang med menige medlemmer under 18
år. Kæresterier er dog undtaget. Jf. straffelovens §223, overtrædelse af denne lov kan give
op til fire års fængsel.
● Accepterer man seksuelle forskelle.
● Skal man ALTID spørge om lov, og acceptere at et nej er et nej.

Ledelsen skal skabe tryghed. Derfor har man som tillidsvalgt:
● Ansvar og må ikke misbruge din post.
● Aldrig ret til at favorisere på baggrund af personlige relationer.

Ved brud på samværspolitikken:
● Gives i enkeltstående og milde tilfælde en advarsel.
● Kan personen blive bedt om at forlade arrangementer, hvis arrangørerne vurdere dette
nødvendigt. Personen får her ingen form for refusion
● Hvor der er tale om grove eller gentagne tilfælde behandles sagen i overensstemmelse med
eksklusionsparagraf § 7
● Kan man altid anke sagen til forretningsudvalget som vil tage det op på førstkommende
møde
Samværspolitikken gælder altid når man repræsenterer Alternativets Unge og når man deltager til
Alternativets Unges landsdækkende arrangementer.

