Angående 0-tolerans
Utgångspunkten för Musketörerna i Rågsved är att vi alla är utsatta. Har varit det,
är det och på olika sätt kommer att vara det också i framtiden. Med vår bakgrund,
samhällets bestraffande syn på missbruk och de livssituationer vi har ser vi vår
förening som en zon, ett område där NÅD OCH BARMHÄRTIGHET råder. Det är ett
område där vi alla, med våra fel och brister, steg för steg hjälper oss själva och
varandra till ett bättre liv. Vi är inte ensamma, vi dömer inte andra, vi bedömer
inte andra, vi skapar förutsättningar för att vi, var och en, ska kunna leva ett så
helt, ärligt och uppriktigt liv som möjligt.
Enda sättet är att omsluta varandra och stödja då det går snett eller då vi faller
tillbaka. Inte utesluta. Inte kräva något omöjligt. Vi ger nåd och vi delar
barmhärtighet.
Givetvis vill vi att vi alla, var och en, steg för steg ska kunna finna ett sätt att leva
som också är drogfritt. Vi om några vet ju vilka konsekvenser droger medför. Men
vi skjuter inte bort någon. Vi står kvar! Bredvid. Snarare ger vi mer stöd,
uppmuntran och engagemang för att stödja en kamrat som fallit tillbaka.
Här kommer i några punkter vår ståndpunkt:
1.Föreningen Musketörerna i Rågsved tillämpar inte 0-tolerans.
Vi skiljer oss därför från många andra föreningar som har ett sådant krav. Vi vet av
erfarenhet att många av oss, trots allvarliga försök, vid särskild utsatthet, stress,
problem eller av andra orsaker, tillfälligtvis kan falla dit. Händer det betyder det
inte att vi diskvalificeras från Musketörerna i Rågsved. Vi vet alltför väl att 0-gräns
inte garanterar något. Vi vet dessutom att vi har många uppgifter som kan
genomföras också under den tid det tar för oss att komma tillbaka från att under
en period fallit dit. Vi fördömer inte någon. Vi stöder varandra.
2. Samtidigt är det så att vissa av våra uppgifter inte går att genomföra under en
period då någon fallit dit. Det gäller exempelvis att företräda föreningen i viktiga
möten eller vid ett avgörande guidemöte där en deltagares framtid kan stå på spel i
samband med ett möte med en myndighet eller institution, eller att stå framför
elever i skol- filmverksamheten.
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3. Musketörerna i Rågsved inför därför ”front office” och ”back office”.
”Front office”
är de uppgifter som vi gör utåtriktat i möte med myndigheter, institutioner,
organisationer eller finansiärer. Här ingår också verksamhet riktad till skola och
ungdomar.
Det är vid de tillfällen som vi officiellt företräder föreningen inför andra.
”Back office” är den verksamhet vi bedriver på lokalen. Det kan vara
administration, förberedelser inför guidening, föra statistik, förkovra sig genom att
lära sig något nytt (som data), städa eller göra andra interna arbetsuppgifter.
Har man fallit dit går man under den tid man känner nödvändigt in i ”back office”uppgifter för att sedan, när man återhämtat sig och känner sig beredd, återgå till
representerande uppgifter i ”front office”.
Det är också viktigt att vi inte hymlar med vår situation. Har vi det tufft, behöver vi
stöd måste vi säga till. Faller vi dit blir man inte utesluten. Men fortsätter arbete
och engagemang i Musketörerna även om uppgifterna under den tid som man själv
anser behöver, blir mer interna och som ger möjligheter att återhämta sig igen och
komma på spår.
NÅD OCH BARMHÄRTIGHET
EN FÖR ALLA - ALLA FÖR EN!!!!
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