
	  
	  
	  
Certifieringsfrågorna	  

	  
• Alkoholfri	  miljö	  

Vilka	  är	  fördelarna	  och	  nackdelarna	  med	  alkoholfri	  miljö?	  För	  vem	  är	  det	  viktigt	  
med	  alkoholfria	  platser?	  Alkoholservering	  lämnar	  alltid	  spår	  efter	  sig	  -‐	  tomflaskor,	  
dofter	  och	  skvättar	  –	  vem	  drabbar	  det	  och	  vilka	  signaler	  sänder	  attributen?	  Finns	  
det	  andra	  saker	  eller	  maträtter	  i	  serveringen	  som	  kan	  vara	  riskfyllda	  eller	  sända	  
dubbla	  budskap	  till	  den	  som	  varit	  missbrukare	  eller	  är	  barn?	  Vad	  är	  en	  rimlig	  
alkoholgräns	  för	  oss/er?	  Behöver	  rutiner	  för	  inköp	  och	  förvaring	  ändras?	  
	  

• Nattvarden	  
Hur	  viktig	  är	  nattvarden?	  Har	  alkohol	  någon	  funktion	  i	  nattvarden?	  Hur	  viktig	  är	  
tillgängligheten	  till	  nattvardsbordet	  i	  vår/er	  kyrka?	  Vilka	  anpassningar	  är	  vi/ni	  
villiga	  att	  göra	  för	  att	  alla	  ska	  kunna	  delta?	  Hur	  meddelar	  vi/ni	  besökarna	  att	  det	  är	  
helt	  alkoholfri	  nattvard?	  Vilka	  rutiner	  behöver	  ändras	  för	  en	  helt	  alkoholfri	  
nattvard?	  
	  	  

• Tjänstgörande	  personer	  
Vilka	  praktiska	  råd	  och	  regler	  för	  alkohol	  har	  vi/ni	  för	  dem	  som	  tjänstgör	  (anställda,	  
förtroendevalda,	  ledare,	  värdar	  m	  fl)	  i	  lokalen?	  Vad	  gör	  vi/ni	  om	  den	  som	  tjänstgör	  i	  
gudstjänsten	  eller	  är	  ungdomsledare	  luktar	  alkohol?	  Behöver	  vi/ni	  genomföra	  en	  
ledarsamling	  eller	  utbildning	  där	  vi/ni	  tar	  upp	  barns	  uppväxtvillkor	  och	  alkoholens	  
roll?	  
	  

• Attityder	  
Respekteras	  och	  uppmuntras	  nyktra	  alkoholister?	  Nedvärderas	  missbrukare?	  	  
Skämtar	  man	  öppet	  om	  alkohol	  och	  berusning?	  Kan	  barn-‐	  och	  ungdomsledare	  
upptäcka	  de	  glömda	  barnen?	  Känner	  de	  igen	  tecknen?	  Bekräftas	  de	  helnyktra	  
medlemmarna	  som	  en	  tillgång	  för	  utsatta	  barn	  och	  gemenskap	  med	  nyktra	  
alkoholister?	  
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