FOS OPEN SCOUTING STEUNT
GENERATIE ROOKVRIJ
Samen voor een gezond en veilig
speelklimaat
Een rookvrije generatie
Op 28 mei 2018 tekende FOS Open Scouting samen met Kom Op Tegen Kanker, Stichting Tegen Kanker
en andere organisaties het charter van het initiatief Generatie Rookvrij.
Generatie Rookvrij is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren naar een samenleving
waar kinderen kunnen opgroeien zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook en de verleidingen om te
beginnen roken. Door samen het goede voorbeeld te geven en de omgeving waar kinderen komen rookvrij
te maken, kunnen we ervoor zorgen dat kinderen niet in de verleiding komen.

Wat is een rookvrije jeugdbeweging?
Een rookvrije jeugdbeweging houdt in dat er niet gerookt wordt op het hele terrein, eventueel met
uitzonderingen op rookzones uit het zicht van kinderen.
- Er wordt niet gerookt op het hele terrein, zowel binnen als buiten (eventueel met uitzondering van
een rookzone uit het zicht van kinderen).
- Iedereen houdt zich aan de afspraken voor een rookvrije jeugdvereniging. Alle leiders, leden,
ouders, bezoekers …
- Bordjes of andere signalisatie geven aan dat het terrein rookvrij is. Het lokaal zelf is bij wet
rookvrij, de juiste signalisatie dient dit te bevestigen. De rookvrije afspraken staan in het
reglement van de jeugdbeweging.
WAAROM ZOU JE VOOR EEN ROOKVRIJE OMGEVING GAAN?
‣ We geven kinderen het goede voorbeeld.
‣ Door het terrein rookvrij te maken, vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk.
‣ Kinderen worden op een rookvrij terrein niet blootgesteld aan schadelijke tabaksrook.
‣ Minder schoonmaakkosten. Je hebt minder last van peuken en sigarettenpakjes op de terreinen.
Vergeet niet: rokers blijven welkom. We werken vanuit een positief verhaal. Het is niet de bedoeling
om roken overal te verbieden via wetten, maar om kinderen te beschermen tegen tabaksrook en
roken voor hen minder aantrekkelijk te maken.
Wil je meer weten hoe je meer kunt doen? Ga naar https://generatierookvrij.be/ of raadpleeg onze tips!

