Policydokument gällande alkohol och likabehandling
Värnamo kommun står för miljöer fria från alkohol i all verksamhet riktad mot barn och unga.
Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för
öppenhet och respekt för olikheter.

Alkohol
Arrangörer av ett event ska ha ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt gentemot
alkohol. Detta innebär att ni ska:
• Ta ställning mot förekomst av alkohol i samband med arrangerandet av ett event där
barn och unga deltar.
• Ta ställning mot alkoholförtäring, både ni som arrangörer och för de som deltar i
eventet.
• Prata igenom vilka rutiner som gäller om det uppkommer situationer med berusade
personer.

Likabehandling
I likabehandling ingår begrepp som kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Likabehandling handlar om
att alla behandlas likvärdigt och respektfullt utifrån vars och ens behov och förutsättningar. Ni
som arrangörer ska verka för jämställdhet, mångfald och delaktighet för alla.
Detta innebär att ni ska:
• Se till att ingen diskriminering förekommer enligt ovan nämnda begrepp, vid
arrangerandet av ett event.
• Prata igenom vilka rutiner som gäller för situationer som kan uppkomma, t.ex. om
någon uttalar värderingar som går emot likabehandlingsprincipen.
• Se till så ni som arrangörer föregår med gott exempel för övriga som deltar i eventet
och inte pratar nedvärderande om människor.
Alla som får del av skattemedel har ansvar för att likabehandling för alla samt miljöer fria från
alkohol för barn och unga följer denna policy. Du som tar del av kulturförvaltningens idépeng
för unga ser till att följa denna policy efter bästa förmåga. Om det kommer till Värnamo
kommuns kännedom att arrangörer bryter mot värderingarna i detta dokument kan bidraget
dras in.
Vi har tagit del av ovanstående och förbinder oss att följa dokumentet:
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