ALCOHOL EN DRUGSBELEID
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Inleiding
Tijdens het werkjaar 2010-2011 werd de visie van KSA op alcohol-, tabaks- en drugspreventiebeleid onder handen genomen. De visietekst die hieruit voorvloeide vind je
hieronder en is het kader waar we ons als koepel op alle niveaus willen aan houden.
In dat opzicht zijn de opgesomde uitgangspunten, de principes en de bijhorende
bepalingen het minimum waaraan we ons houden bij de uitwerking van concrete afspraken rond alcohol, drugs en tabak, zowel voor eigen initiatieven als
bij de ondersteuning van het plaatselijke niveau in het zoeken naar een eigen
aanpak. Voor de concrete werking zal wel nog een concrete vertaalslag nodig
zijn wat betreft de voorbereidingen die moeten worden getroffen, de procedures die worden vastgelegd wanneer de afspraken in het gedrang komen, …
We hopen alvast dat de visietekst hierbij een hulp kan zijn.

2

Onze visie en missie
KSA heeft een duidelijke visie en missie die onze organisatie kleuren. Deze visie en missie bepalen waar wij
als jeugdbeweging voor staan en naar toe willen. Ze inspireren onze keuzes en zijn de rode draad doorheen
onze werking. We willen deze visie en missie dan ook
aangrijpen om onze visie op alcohol, drugs en tabak
vorm te geven.

KSA BRENGT KINDEREN EN
JONGEREN SAMEN OM EEN
ONBEPERKTE WAAIER VAN
ERVARINGEN OP TE DOEN.
HET SPELEND SAMEN-ZIJN
STAAT DAARBIJ CENTRAAL.

KSA is spelend samen-zijn. Door te
spelen in groep werken we aan de totale persoonsontwikkeling. Binnen
onze samenleving kunnen onze leden
in aanraking komen met tabak, alcohol
en illegale drugs. KSA is ervan overtuigd dat het spelend samen-zijn in
het gedrang kan komen wanneer individuele leden tabak, alcohol en drugs
misbruiken. Daarom vinden we het belangrijk dat wij als jeugdbeweging nadenken over de manier waarop deze
producten een plaats krijgen in de leefwereld van onze leden op zo’n manier
dat ze de missie van onze jeugdbeweging niet in de weg staan.

DE MISSIE
MISSIE VAN
VAN ONZE
ONZE JEUGDBEWEGING
JEUGDBEWEGING
DE
VERTELT NAMELIJK:
NAMELIJK:
VERTELT
“WE STELLEN ONS TOT DOEL OP
PLAATSELIJK NIVEAU EEN SPEELSE EN
ZINVOLLE VRIJETIJDSBESTEDING TE
GARANDEREN, WAARBIJ DE LEDEN IN
GROEP KUNNEN GROEIEN ALS INDIVIDU
IN DE SAMENLEVING. VRIENDSCHAP EN
CREATIVITEIT STAAN CENTRAAL TIJDENS
ACTIVITEITEN. DE WERKING STEUNT
OP JONGEREN DIE EEN VRIJWILLIG
ENGAGEMENT OPNEMEN EN ZO LEREN
VERANTWOORDELIJKHEDEN TE DRAGEN.”

We trachten als jeugdbeweging een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te stimuleren op plaatselijk
niveau. Als koepel zien we de gevaren in van tabak, alcohol of drugs indien ze (verkeerd) gebruikt worden.
De effecten van het product of de gebruikswijze van
deze middelen kunnen een speelse of zinvolle vrije tijd
in de weg staan.

ILLEGALE DRUGS STIMULEREN EEN
INDIVIDUELE ERVARING, WAARDOOR HET
GROEPSGEBEUREN ONMOGELIJK IS. OOK OM
DIE REDEN KRIJGEN ILLEGALE DRUGS GEEN
PLAATS BINNEN ONZE JEUGDBEWEGING.

HET GEBRUIK VAN TABAK
EN ALCOHOL WORDT
ALGEMEEN AANVAARD ALS
EEN SOCIAAL GEBEUREN
ZOLANG ER GEEN
OVERMATIG GEBRUIK IS.

Hierdoor kiezen we als jeugdbeweging
om tabak en alcohol een specifieke
plaats te geven. Een kader met richtlijnen omtrent het gebruik van deze
middelen moet ons als koepel, en onze
leden in het bijzonder, richting geven.

We vragen onze jongeren om een vrijwillig engagement op te nemen dat bovendien grote verantwoordelijkheden
met zich meebrengt. Onder één van
die verantwoordelijkheden zien wij het
verstandig en verantwoord omgaan
met tabak en alcohol.

ANDERZIJDS VINDT KSA OOK DAT JEUGDBEWEGING
DE NODIGE EXPERIMENTEERRUIMTE MOET BIEDEN:
“KINDEREN EN JONGEREN KRIJGEN
BINNEN DE JEUGDBEWEGING
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN KANSEN
DIE ZE ELDERS NAUWELIJKS KRIJGEN.
DE JEUGDBEWEGING WORDT DAN
OOK TERECHT HET OEFENTERREIN BIJ
UITSTEK GENOEMD VOOR INDIVIDUELE
ONTPLOOIING EN SOCIALE BEWOGENHEID.”

“ER ZIJN GRENZEN AAN IEDERS EXPERIMENTEERRUIMTE. OM HET VOOR ALLE
LEDEN EN LEIDING LEEFBAAR EN BEGRIJPBAAR TE MAKEN, KOMT HET ER
VOORAL OP AAN OM DUIDELIJKE AFSPRAKEN TE MAKEN. DE GROEP BEKIJKT
SAMEN WAT KAN EN NIET KAN. IN BEPAALDE GEVALLEN ZAL DE MAATSCHAPPIJ
REGELS AAN DE GROEP OPLEGGEN. EEN GROEP MOET ZICH BEWUST ZIJN VAN
DIE GRENZEN, VAN HET BELANG ERVAN EN VAN HOE ERMEE OM TE GAAN.”

Het is niet vreemd dat jongeren zoekende zijn in het gebruik van genotsmiddelen. Onze jeugdbeweging mag een plaats zijn waar jongeren actief kunnen
experimenteren met tabak en alcohol, maar moet dit niet zijn. Dit is echter
niet onvoorwaardelijk. Er kan geëxperimenteerd worden binnen een bepaald
kader met duidelijke grenzen. Dit geeft onze visie ook aan, zoals je hierboven
kan lezen.

Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs1 stelt een persoon niet meer in staat
om verantwoordelijkheid op te nemen, daarnaast zijn er gezondheidsargumenten
die aangeven dat er verhoogde risico’s zijn als jongeren alcohol/drugs gebruiken.
Hierdoor legt de wetgever de maatschappij duidelijke regels op inzake de verkoop,
het aanbieden en het schenken van alcohol en drugs aan jongeren, met name:
“HET IS VERBODEN OM ALCOHOL TE VERKOPEN, TE SCHENKEN OF AAN TE BIEDEN AAN
-16-JARIGEN. MET ALCOHOL BEDOELT MEN ALLE ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN VAN MEER
DAN 0.5% VOL. O.A. BIER, WIJN … STERKE DRANK (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 16 VAN
DE WET VAN 7 JANUARI 1998 BETREFFENDE DE STRUCTUUR EN DE ACCIJNSTARIEVEN
OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN) MAG MEN NIET VERKOPEN, SCHENKEN
OF AANBIEDEN AAN -18-JARIGEN. VAN ELKE PERSOON DIE ALCOHOL OF STERKE
DRANK WIL KOPEN MAG GEVRAAGD WORDEN ZIJN LEEFTIJD AAN TE TONEN.”

Als KSA onderschrijven wij deze regel vanuit de verantwoordelijkheid die leiding
draagt over hun leden.

VERDER VERTELT DE MISSIE:
“DE KOEPEL BIEDT OP EEN KWALITATIEVE MANIER DE PLAATSELIJKE GROEPEN VIA
VORMING, ADMINISTRATIEVE OMKADERING, INITIATIEVEN EN INHOUDELIJKE IMPULSEN DE
NODIGE ONDERSTEUNING OM HUN WERKING VORM TE GEVEN, MET RESPECT VOOR
HUN EIGENHEID EN DE BESTAANDE DIVERSITEIT. … DOOR DE VISIE VOOR TE LEVEN
EN UIT TE DRAGEN, ZIJN WE EEN INSPIRATIEBRON VOOR ONZE LEDEN EN LEIDING.”

Als KSA is het op onze beurt onze verantwoordelijkheid om leden daarin zo goed
mogelijk te ondersteunen. Wij willen als inhoudelijke impuls een degelijk afsprakenkader aanbieden waarmee leiding aan de slag kan in de eigen plaatselijke groep.
Meer nog. We zetten als koepel, vanuit onze vormingsverantwoordelijkheid, in op
een kwalitatieve sensibilisering van onze leden. Dit is natuurlijk enkel mogelijk als
wij zelf als koepel het uitgedacht afsprakenkader zelf voorleven en uitdragen. We
willen door onze voorbeeldfunctie een inspiratiebron zijn voor leden en leiding.

KSA WERKT LEEFTIJDSGERICHT:
“HET GELOOF IN DE WAARDE VAN EEN SPECIFIEKE
AANPAK VOOR KINDEREN EN JONGEREN HEEFT
GELEID TOT DE LEEFTIJDSGERICHTE WERKING
VAN KSA. VERTREKKEND VANUIT DE LEEFWERELD
EN DE PSYCHOLOGIE VAN ELKE LEEFTIJDSGROEP
WORDT EEN EIGEN AANBOD UITGEWERKT. ER IS
DOORHEEN DE VERSCHILLENDE LEEFTIJDSGROEPEN
EEN DUIDELIJKE EVOLUTIE EN GROEI. REKENING
HOUDEN MET DIE GROEILIJN BETEKENT WERK
MAKEN VAN AANGEPASTE ACTIVITEITEN EN
EEN AANGEPASTE BEGELEIDINGSHOUDING.”

De leeftijdsgerichte pedagogiek
is een kenmerk van KSA. Onze
werking stemmen we af op de
leefwereld en psychologie van
onze leden. Ook naar het afsprakenkader rond tabak en alcohol willen we die pedagogiek
vertalen en ons richten tot de
leeftijdsgroep in plaats van op
de individuele leeftijd van onze
leden.

Daarnaast hebben we ook oog voor de schadelijke gevolgen van tabak en alcohol voor de
gezondheid van kinderen en jongeren. Om die reden willen we groepen hiervan bewust
maken en zelf het goede voorbeeld geven.
KSA VINDT INSPIRATIE IN HET CHRISTELIJK GELOOF:
“ZO NU EN DAN IS HET NODIG STIL TE VALLEN, OM NA TE DENKEN, TE
BEZINNEN. HET IS BELANGRIJK SAMEN MET KINDEREN EN JONGEREN DEZE
ZOEKTOCHT TE MAKEN. HET GELOOF IS DAARBIJ EEN INSPIRATIEBRON.”

Het opstellen, het voorleven en uitdragen van een afsprakenkader verloopt met de nodige ups en downs. Maar ook de zoektocht van een plaatselijke groep en de individuele
zoektocht van leden verloopt niet steeds van een leien dakje. Daarom is het belangrijk om
mensen kansen te geven, tijd te geven om af en toe stil te staan om na te denken.
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Het afsprakenkader
3. 1 Waarom een afsprakenkader?
Zowel op initiatieven als tijdens de reguliere werking
van de lokale groepen is de leiding verantwoordelijk
voor de groep en de leden. Bij het gebruik van middelen kan de leiding vanuit juridisch oogpunt verantwoordelijk gesteld worden. Men kan niet verantwoordelijk zijn voor andermans gedrag. De leiding is wél
verantwoordelijk voor het eigen gedrag en de manier
waarop men optreedt tegen ongewenst gedrag. Bij
problemen moet de leidingsploeg kunnen aantonen
dat de groep een degelijk alcohol- en drugbeleid heeft.

ALS LEIDINGSPLOEG IS ER
OOK EEN COLLECTIEVE
VERANTWOORDELIJKHEID.
DOOR AFSPRAKEN TE
MAKEN, KAN IEDEREEN
ELKAAR MAKKELIJKER
AANSPREKEN OP GEDRAG.
HET IS DAN VOOR
IEDEREEN DUIDELIJK WAT
WEL OF NIET KAN.

Ouders kijken anders naar alcohol en andere drugs dan jongeren. Misschien stelt een leidingsploeg weinig vragen bij
alcohol- en ander druggebruik.
Volwassenen (lees ook: ouders) zullen dat vermoedelijk
wel doen. Dat is normaal, want
zij vertrouwen elke week hun
kinderen aan een lokale groep
toe. Heb dus aandacht voor het
imago van de groep.

Leden krijgen te maken met alcohol of andere
drugs: op school, via vrienden, in het uitgaansleven of in de jeugdbeweging. Het opstellen
van duidelijke afspraken helpt problemen als
gevolg van middelengebruik te voorkomen.
ZONDER REGELS KAN ER SOCIALE DRUK ONTSTAAN
OM MENSEN ER BIJ TE LATEN HOREN OF UIT TE
SLUITEN OMWILLE VAN HUN ALCOHOL- OF ANDER
DRUGGEBRUIK. OOK HIER LIGT EEN BELANGRIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE LEIDING.

Dat betekent niet alleen dat mensen op een verantwoordelijke manier omgaan met
middelen, maar dat betekent ook dat het thema bespreekbaar is.
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Tabak
TABAK WORDT DOOR DE
MAATSCHAPPIJ ALS LEGALE
DRUG GEPERCIPIEERD.
HEEL WAT LEDEN KOMEN
VROEG IN AANRAKING
MET TABAK EN
EXPERIMENTEREN HIERMEE.

Principes
KSA wil daarbij in eerste instantie de wet volgen (bvb.
niet roken in publieke ruimtes en verbod op tabaksverkoop aan –16 jarigen). We zijn zelfs ambitieuzer
dan dat en willen als inspiratiebron fungeren voor
onze groepen. De experimenteerruimte op onze initiatieven wordt afgelijnd door een duidelijk kader.
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geen sigaretten te
verkopen of uit te delen op
initiatieven van KSA

WE KIEZEN ERVOOR OM:

te streven naar een initiatief met een minimaal aantal rokers
deelnemende groepen te stimuleren zelf afspraken te
maken over het rookgedrag in hun groep.
Tijdens gemeenschappelijke
momenten, op
brandgevaarlijke plekken
(bvb. bosgebieden) en op
slaapplaatsen wordt niet
gerookt.
Roken kan enkel op vooraf
bepaalde momenten en
afgebakende plaatsen
(waarbij we de wettelijke
bepalingen respecteren).

Op de afgebakende
plaatsen voorzien we –
voor de brandveiligheid en
vanuit onze bezorgdheid
om het milieu - asbakken
of een alternatief om de
peuken in te doen.

Het gebruik van een waterpijp of
een e-sigaret kan niet tijdens KSA
momenten, omdat we groepsdruk
te allen tijde willen vermijden.
Doorgeven van sigaretten keuren
we om die reden eveneens af.

Roken gebeurt steeds met respect voor de nietrokers. Er kan niet gerookt worden in het bijzijn
van andere groepen. Er wordt niet gerookt in
het bijzijn van niet-rokers. Het kan dus enkel
afgezonderd van andere groepen en niet-rokers.

Sanctionering- en tweede kansenbeleid
Bij het niet naleven van deze afspraken volgt een verwittiging.
Bij het herhaaldelijk negeren van de afspraken gaan we uit van bewust tegendraads gedrag. Daarom volgt een gesprek tussen de betrokken persoon, de groepsleider of andere
groepsverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke van het initiatief, een beroepskracht
of vertegenwoordiger van de nationale of provinciale werkkring. Vanuit onze christelijke
inspiratie vinden we een tweede kansenbeleid daarbij belangrijk. Ieder individueel lid of
iedere groep moet de kans krijgen even stil te staan om zich te bezinnen over het vertoond gedrag en zich te herpakken
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Alcohol
ALCOHOL IS EEN SOCIAAL
AANVAARDE EN LEGALE DRUG, OOK
BINNEN KSA IS ER GEEN BEZWAAR
TEGEN ALCOHOLGEBRUIK. WE WILLEN
LEDEN EEN RUIMTE BIEDEN OM
MET ALCOHOL TE EXPERIMENTEREN
BINNEN EEN DUIDELIJK KADER.

De wetgever legt de grens van alcoholgebruik
op 16 jaar en het gebruik van sterke drank
op 18 jaar. Wij houden vast aan deze wet en
geven, schenken of verkopen geen alcohol aan
– 16 jarigen en geven, schenken of verkopen
geen sterke drank aan -18 jarigen.

Principes
Als koepel willen we een voorbeeld- en trekkersrol opnemen ten opzichte van onze
groepen.

4

WE KIEZEN ERVOOR OM:

steeds een alternatief voor
alcohol te voorzien.

tijdens initiatieven,
vormingsactiviteiten en evenementen
overdag geen alcohol te drinken.
het meebrengen van
eigen alcoholische drank
te verbieden.

het non-alcoholisch
alternatief gevarieerder
en goedkoper te maken
dan het alcoholische
aanbod.

groepen te sensibiliseren. We doen dit door een sensibiliseringstraject
op te zetten voor onze plaatselijke groepen, maar ook door actief
informatie aan te bieden op leden- en begeleidingsinitiatieven over de
gevaren en gevolgen van alcoholgebruik.

geen
activiteiten
te organiseren
die leden en/
of medeleiding
alcohol nooit te gebruiken als aanmoediging of
stimuleren tot
beloning bij spelen of als geschenk.
drinken van
alcohol.
het drankaanbod te beperken tot twee soorten alcoholische drank,
waarbij enkel wijn en bier tot 6% alcoholpercentage tot de mogelijkheden
behoren. Zware bieren met een alcoholpercentage boven de 6% en sterke
drank vinden we niet verenigbaar met de standaardwerking van onze
jeugdbeweging. Ook alcoholpops bieden wij niet aan. Hierbij doen we geen
uitspraken over verantwoord alcoholgebruik in gerechten.

Op ledeninitiatieven
Onze leeftijdsgerichte pedagogiek vraagt een specifieke benadering per leeftijdsgroep.
We kiezen er bewust voor om leden te bekijken in leeftijdsgroepen. Dit zorgt ervoor dat
we per leeftijdsgroep specifieke afspraken maken die de coherentie in de groep enkel
kunnen versterken.
Het wettelijk kader legt de leeftijdsgrens op 16 jaar. Op ledeninitiatieven voor -16 jarigen
bieden wij geen alcohol aan.
In onze leeftijdsgroep van 14- tot 16-jarigen zitten zowel – als + 16 jarigen, maar dit onderscheid willen wij niet maken. Onze afspraken stemmen we af op de volledige leeftijdsgroep of je nu – of + 16 bent. De verbondenheid en eenheid van de groep zorgt ervoor
dat we strenger zijn dan de wet. Dit vanuit de visie op spelend samen-zijn. Bij een leeftijdsgericht initiatief voor Sjo’ers, Simmers of Jonghernieuwers bieden we die leden bijgevolg geen alcohol aan.
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DE BEWEEGREDENEN VOOR DEZE KEUZE ZIJN DE VOLGENDE:
de trigger om als +16 jarige alcohol te
drinken wordt versterkt;
de afspraak is eenduidig voor leiding, waardoor
een consequent beleid kan gevoerd worden;

wettelijk mag je als +16
jarige drinken, maar dit is
daarom nog geen recht.
het onderscheid
binnen de leeftijdsgroep
zou een administratieve
rompslomp met zich
meebrengen;

OP LEDENINITIATIEVEN VOOR + 16 JARIGEN KAN WEL ALCOHOL GESCHONKEN WORDEN:

Alcohol aanbieden kan
enkel ’s avonds na het vaste
programma.

ook hier kiezen we ervoor om de hoeveelheid
niet strikt af te lijnen, maar we trachten wel steeds
een realistische hoeveelheid aan te kopen (dus niet
buitensporig veel in verhouding met het aantal
deelnemers).
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MAAR WAT MET LEIDING OP LEDENINITIATIEVEN?

Zij hebben op deze initiatieven een voorbeeldfunctie en
moeten zich bewust zijn van de mogelijke aansprakelijkheid.
De hoeveelheid consumpties
willen we bewust niet strikt aflijnen,
om de persoonlijke verantwoordelijkheid
te benadrukken. Het aanbod is echter nooit
... ze de mogelijkheid te bieden
excessief ten opzichte van het aantal
’s avonds alcohol te drinken (na
aanwezigen.
dagprogramma/ledenactiviteit, bvb. tijdens
een briefing) en dit enkel wanneer ze geen
verantwoordelijkheid hoeven te dragen over
UITERAARD BLIJFT HET
hun leden. Logischerwijs gebeurt dit dus buiten
NOODZAKELIJK DAT ELKE
het zicht van de leden en niet bij hen die wel
GROEP EEN REGELING TREFT
willen/mogen alcohol drinken maar voor
wie het niet is toegelaten.
OM VERANTWOORD TOEZICHT
TE HOUDEN OP DE LEDEN.

WE KIEZEN ERVOOR OM ...
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EN WELKE AFSPRAKEN VOLGEN MEDEWERKERS AAN INITIATIEVEN?

We streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid tussen medewerkers.
Daarom zijn we voorstander van een aantal algemene afspraken:

openbare
dronkenschap kan
sowieso niet;

het werk, de taken moeten ten allen tijde goed kunnen
uitgevoerd worden;

het nuttigen van alcohol mag niet zichtbaar bij de
deelnemers gebeuren noch bij hen die wel willen/
mogen alcohol drinken, maar voor wie het niet is
toegelaten.

Op vorming en cursussen
Cursussen zijn een ander verhaal dan leeftijdsgerichte initiatieven. Op cursussen zijn meerdere leeftijdsgroepen vertegenwoordigd en nemen cursisten ook individueel (zonder begeleiding) deel. Hier is de leeftijdsgerichte pedagogiek niet van toepassing; aangezien
leden niet als leeftijdgroep, maar als individu deelnemen. We hanteren daarom de wettelijke leeftijdsgrens als afspraak.

Voor cursussen volgen we de algemene afspraken:
* * alcohol aanbieden kan enkel ’s avonds na het vaste cursusprogramma.
* * ook hier kiezen we ervoor om de hoeveelheid niet per se strikt af te lijnen, toch lijkt het aange-

wezen om steeds een realistische hoeveelheid aan te kopen (dus niet buitensporig veel in verhouding met het aantal deelnemers) en in sommige gevallen alsnog een maximumaantal consumpties te bepalen.

Sanctionering- en tweede kansenbeleid
Begeleiding en deelnemers aan initiatieven moeten op ieder moment hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Daarom aanvaarden wij geen enkele vorm van alcoholmisbruik. Dit houdt in dat wij vinden dat dronkenschap en jeugdbeweging onverenigbaar
zijn. Toch is KSA ook de plaats waar leden in groep kunnen groeien als individu in de samenleving. We zijn de plaats bij uitstek om jongeren richting te geven .
Daarom is het ook hier belangrijk om bij een sanctionering, vanuit onze christelijke inspiratie, de betrokken persoon een tweede kans te geven. Dit principe wordt best meegenomen in het gesprek dat met de persoon wordt aangegaan. We nemen ons daarom
voor om dronkenschap niet te tolereren. Dronken begeleiding of leden worden aangesproken door provinciale of nationale eindverantwoordelijken. De feiten worden altijd
gesanctioneerd, dit na overleg tussen de betrokken persoon, de groepsleider of andere
groepsverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke van het initiatief, een beroepskracht
of vertegenwoordiger van de nationale of provinciale werkkring. Na een gesprek met de
betrokken persoon wordt de sanctie bepaald.

6		Illegale drugs
Onder illegale drugs verstaan we illegale genotsmiddelen. Cannabis behoort ook tot deze
groep.

Principes
Binnen KSA staan wij geen bezit en/of gebruik toe van illegale
drugs. Dit verbieden we niet enkel omdat we altijd binnen een
wettelijk kader willen blijven met onze visie, maar ook omdat
we vinden dat jeugdbeweging en illegale drugs niet samen
gaan. Verantwoordelijkheid opnemen en illegaal druggebruik
zijn volgens ons onverenigbaar.

WE WILLEN EEN
VOORBEELDFUNCTIE
VERVULLEN ALS
LID VAN KSA.

Concreet betekent dit:
* * Het bezit en/of gebruik van illegale drugs moet ten alle tijden gesanctioneerd worden. Hoe dit

gebeurt, wordt afgesproken binnen het gesprek met de betrokken persoon.
* * Bij –16 jarigen worden steeds de ouders op de hoogte gebracht.
* * Bij deelnemers van 16 jaar of ouder wordt telkens gezocht naar de meest geschikte manier om

de jongere te begeleiden nadien.
* * Bij elke situatie die te maken heeft met illegale drugs wordt de groepsleider of de plaatselijke

groep ingelicht, de verantwoordelijke maakt telkens de afweging om de politie in te lichten.
* * Wanneer de persoon de illegale drugs in zijn bezit niet zelf vernietigt, worden de politie, ou-

ders en lokale groep op de hoogte gebracht en wordt de situatie door bevoegde politiediensten
verder afgehandeld.
* * Wanneer er sprake is van dealen (onder dealen verstaan we het verkopen van drugs, ook wanneer

men niet tot doel heeft om hiermee winst te maken), wordt de politie verwittigd. Deelnemers
aan een initiatief die betrapt worden op dealen, worden zwaarder gesanctioneerd dan gebruikers, ook deze sanctionering wordt afgesproken tussen de betrokken persoon en de werkkring.

Sanctionering- en tweede kansenbeleid
Wanneer iemand op een initiatief van KSA wordt betrapt op het bezit en/of gebruik van
drugs, volgt een gesprek tussen de betrokken persoon, de groepsleider of andere groepsverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke van het initiatief, een beroepskracht of vertegenwoordiger van de nationale of provinciale werkkring.
Als jeugdbeweging zijn wij een plaats bij uitstek om jongeren richting te geven, daarom
is het belangrijk om bij een sanctionering altijd de betrokken persoon een tweede kans
te geven. Dit principe wordt best meegenomen in het gesprek dat met de persoon wordt
aangegaan. Voor dealen met grote winsten en met voorbedachten rade moet het geven
van een tweede kans in vraag worden gesteld.

We nemen in deze visietekst ook enkele mogelijke sancties op. Ze kunnen dienen als
richtlijn, maar zijn zeker niet verplichtend. Elk geval moet apart bekeken worden en de
sanctie moet evenredig zijn met de overtreding.
* * De deelnemer krijgt een sanctie tijdens het initiatief. Hij of zij kan tijdens barmomenten bijvoor-

beeld alcohol ontzegd worden.
* * De deelnemer krijgt een sanctie na het initiatief. Er volgt een traject waarbij de deelnemer bij-

voorbeeld een vorming rond alcohol en drugs moet volgen. Daarna kan hij of zij reflecteren over het gestelde gedrag tijdens het initiatief.
* * De deelnemer wordt weggestuurd van het initiatief. De ouders van het individu worden op de

hoogte gebracht. Tijdens een volgend initiatief kan de deelnemer een tweede kans krijgen.

