
Charter Alliantie voor een Rookvrije Samenleving 

Wij, de ondertekenende organisaties, onderschrijven de missie, de visie, de doelstellingen en  
de aanpak van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. We worden partner van de Alliantie  

en engageren ons om samen werk te maken van een eerste Generatie Rookvrij.

Missie
 
We willen een samenleving waar niemand 
nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken 
en meeroken. 
 
Visie: een rookvrije generatie 
vanaf 2019 

 * We willen kinderen en jongeren 
beschermen tegen tabak. 

 * We streven naar een samenleving 
waarin niet roken de norm is  
in alle lagen van de bevolking. 

 * We streven naar een samenleving 
waarin ieder kind dat vanaf 2019  
wordt geboren volledig rookvrij kan 
opgroeien. 

 * We willen dat niemand die vanaf 2019 
geboren is ooit nog begint met roken.  
Zo creëren we een eerste rookvrije 
generatie. 

 * Tenslotte willen we dat mensen die 
willen stoppen met roken,  
nog beter worden geholpen en 
ondersteund.

Strategie  

 * Onze strategie is erop gericht het roken 
in het bijzijn van kinderen en jongeren 
te denormaliseren.

 * We willen ervoor zorgen dat kinderen 
en jongeren zo weinig mogelijk in 
contact komen  met tabaksproducten 
en vragen dat rokers niet roken in 
het zicht of het bijzijn van kinderen 
en jongeren. Want zien roken wekt 
de indruk dat roken “normaal” is. 
Kinderen en jongeren kopiëren gedrag. 
M.a.w.: zien roken, doet roken.

 * Daarom moet rookvrij de norm 
worden. Zo zullen kinderen en jongeren 
weerbaarder worden en minder 
geneigd zijn om beginnen te roken.

Naam:
Voornaam:
Functie: 
Organisatie:
 
Handtekening:

 
 

  De organisatie ……….……….……….………. 
     ondertekent het charter

  Zal aanwezig zijn op het persmoment  
     van 28/5/2018 

  Verklaart geen banden te hebben met  
     de tabaksindustrie
 
Ingevuld mailen naar info@generatierookvrij.be

Doelstellingen en aanpak 

Ons doel is om door een bundeling van de 
krachten bij te dragen aan een rookvrij 
België en daarmee gezondheidswinst voor 
de Belgische bevolking te realiseren.  
 
Onze aanpak steunt op twee pijlers,  
die elkaar versterken: 

1. We voorkomen dat er nieuwe rokers 
komen. Enerzijds door kinderen 
rookvrij te laten opgroeien. Anderzijds 
door jongeren te beschermen tegen de 
verleiding om te beginnen met roken. 

2. We dringen het aantal rokers terug 
door rokers te stimuleren en met 
effectieve hulp te ondersteunen om 
te stoppen met roken. Bij de realisatie 
van deze pijlers geven we speciale 
aandacht aan het terugdringen van de 
gezondheidsongelijkheid tussen hoger- 
en lagergeschoolden waarvoor roken 
een van de belangrijke oorzaken is.


