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Alkohol på norske aktiviteter og program: (endres til) Retningslinjer for 
alkohol og andre rusmidler i CISV Norge 
 
Det er ikke tillatt å misbruke alkohol på aktiviteter og program i regi av CISV Norge dersom 
delegater under 18 år er tilstede eller i umiddelbar nærhet. 
 
Forbudet er også støttet av norsk lov hvor programmer drives på offentlig eiendom.  
  
Dette følger også av CISV International Guideline R-7 (0934) som forbyr misbruk av alkohol  
og bruk av andre rusmidler under CISV programmer.  
  
Konsekvenser for misbruk av alkohol under CISV programmer kan være rapportering,  
uteholdelse eller tidlig tilbakereise.  
 
(endres til) 
 
CISV Norge ønsker at disse retningslinjene skal være et verktøy for å håndtere 
utfordringer med alkoholkonsum og  rusmiddelbruk under alle internasjonale 
programmer. Målet med retningslinjene er å tydeliggjøre organisasjonens 
forventninger rundt alkoholbruk og andre rusmidler.  
 
Alkohol og andre rusmidler er et følsomt tema i mange ideelle organisasjoner, og 
derfor viktig at man har et bevisst forhold til dette. Vi har disse retningslinjene for å 
støtte personer i tillitsforhold, eksempelvis foreldre, stab ledere og juniorledere. Vi 
ønsker å skape et trygt og inkluderende miljø på våre aktiviteter og programmer ved å 
etablere en tilnærming som er i tråd med gjeldende nasjonale lover og CISVs 
internasjonale regler.  
 
CISV Norge er en organisasjon som aksepterer at alkohol kan være en del av 
internasjonale programmer for medlemmer som er 18+ år så lenge det ikke strider mot 
CISVs retningslinjer (R-07 Behaviour Policy) eller vertsnasjonens lover og regler. 
Misbruk av alkohol vil utløse reaksjoner i tråd med R-07 Behaviour Policy. CISV Norge 
aksepterer ikke noen bruk av andre rusmidler uten at det er foreskrevet av lege.  
 
Når personer som deltar på en aktivitet i regi av CISV og innehar et tillitsverv vurderer å 
konsumere alkohol, skal man være bevisst på at man til enhver tid er ansvarlig for sine 
deltakere under CISV-aktiviteten. Man skal alltid være beredt til å møte dem, og kunne 
ta gode, rasjonelle beslutninger. Stab og ledere har et felles ansvar for hele 
programmet, og også et ansvar for de andre lederne og stabsmedlemmene, uansett om 
dette er nasjonale eller internasjonale programmer.  
 
Det er også viktig å tenke på om alle føler seg inkludert i CISV-sammenheng. Dette er 
særlig viktig i situasjoner hvor alkohol er involvert, da de som enten ikke vil eller kan 
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drikke alkohol kan føle seg ekskludert. Staben har et særskilt ansvar for å sørge for at 
alkohol ikke er i fokus i sosiale sammenhenger.  
 
CISV Norge som organisasjon krever at minst to personer i staben (21+ år) til enhver tid 
er edru på norske leirer. Fra CISV Internasjonalt kreves det at et stabsmedlem alltid skal 
være i stand til å kunne kjøre bil om noe skulle skje, eksempelvis sykehusbesøk. 
Dersom man som medlem av CISV Norge er på CISV-aktivitet i utlandet, og opplever at 
dette ikke er tilfelle vil eventuelle kostnader til alternativ transport kunne refunderes 
av CISV Norge. 
 
Kort oppsummert: 

● CISV Norge aksepterer at alkohol kan være en del av internasjonale 
programmer for medlemmer som er 18 + år så lenge det ikke strider mot CISVs 
retningslinjer (R-07 Behaviour Policy) eller vertsnasjonens lover og regler.  

● Misbruk av alkohol vil utløse reaksjoner i tråd med R-07 Behaviour Policy. 
● CISV Norge aksepterer ikke noen bruk av andre rusmidler uten at det er 

foreskrevet av lege. 
● Når personer som deltar på en aktivitet i regi av CISV og innehar et tillitsverv 

vurderer å konsumere alkohol, skal man være bevisst på at man er ansvarlig for 
sine deltakere til enhver tid under CISV-aktiviteten.  

● Det er viktig å sørge for at alle føler seg inkludert i CISV-sammenheng. Dette er 
særlig viktig i situasjoner hvor alkohol er involvert. 

● CISV Norge krever at minst to personer i staben (21+ år) til enhver tid er edru på 
norske leirer. 
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