
Us de drogues al Casal
Guia de recomanacions i bones pràctiques

· Mai cap substància pot justificar cap agressió, ja siguis tu qui ha consumit o sigui l’altra 
  persona.

· Les persones que usen drogues sovint pateixen estigmatització. Hem de fer que el 
   nostre casal sigui un espai segur per elles, respectant-les i no jutjant-les pel seu consum. 

· Si no sabem com abordar la situació, sempre podem demanar el recolzament de la 
  comissió de salut o de la borsa de formadores per poder treballar-la col·lectivament.

· Sempre hi ha d’haver aigua a les barres i ha de ser d’accés gratuït. Parla amb els 
  proveïdors o l’ajuntament per assegurar que tinguis aquest recurs!

· Hem de procurar no incitar el consum d’alcohol quan estem fent barra. La nostra 
  responsabilitat és que tothom estigui bé en la mesura de les nostres possibilitats.

· Quan es parlin aquests temes, cal tenir en compte tant la posició de les persones 
  consumidores com la de les que no consumeixen. 

· La millor solució al voltant del consum a les assemblees sempre serà aquella consensuada 
  entre totes.

· Cal reflexionar sobre com volem abordar aquest tema prèviament. A les festes ens podem 
  trobar situacions imprevistes, però si tenim un posicionament clar és més fàcil gestionar-les.

· Si anem a consumir, respectem les decisions que ha pres el Casal 
  al voltant dels espais on es pot fer.

· Visibilitzeu que disposeu d’aigua gratuïta 
  a les barres o al punt d’aigua més proper.

· És bona idea visibilitzar els missatges de 
  reducció de riscos que heu adoptat a la festa.

· Caldrà fer un esforç per traslladar de manera empática les decisions de la gestora 
  respecte a l’ús de substàncies, tant a les persones que usen drogues com a les que no.

· És recomanable que com a Casal ens formem sobre com hem de dispensar alcohol a 
  les barres i com gestionar situacions d’emergència.


