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De alliantie van Düsseldorf “Generatie rookvrij” 

organiseerde een symposium voor Werelddag 

zonder tabak 2019

Prof. Dr. Stefan Gäth, Professur for Afval- en 

hulpbronnenbeheer Justus-Liebig-Universität 

Giessen,

Dr. Katrin Schaller, Duits kankerinstituut Heidelberg

Leena Sankla, Director of Public Health & Lifestyle 

Services, Solutions 4 Health Ltd., Reading/UK

wat eraan voorafging

symposium 2019



Het gaat over hen:

De generatie waarin het beslist of we in de toekomst weinig of 

veel rokers zullen hebben.

verrijking
De 28 studenten van de 

Middelbare school in 
Bernburger Strassegemaakt 

met hun groten sigaretten 
infdruk to maken

en worden van
gezondheid wethouder

Prof. Dr. Meyer-Falcke uitstekend



‘Denk ik aan' s roken in de nacht
dan word ik om de slaap gebracht 
Op weg naar school moeten we elke dag zien 
De foto's van de reclame, ze willen niet gaan. " 

'Hoe moeten we weten wat goed is?

Als politiek en reclame geen rolmodel voor ons zijn.

Hoe moeten we 's nachts slapen zonder zorgen

als de moeder naast de deur tot de ochtend hoest? '

Denk‘ ich ans Rauchen in der Nacht
Gedicht der Jugendlichen 

der Hauptschule 
Bernburger Straße



Open ruimtes voor jongeren

Meestal krijgen de jongeren een kamer aangeboden die voorheen door 

volwassenen werd gedimensioneerd en ingericht en afgebakend volgens hun 

ideeën. Vertaald: De volwassenen denken wat goed is voor de jongeren en geven 

dit aan de jongeren.

Dat willen we doorbreken: 

vóór de start van de 

conferentie van 2019 konden 

we een inleidende workshop 

voor de jongeren houden in de 

vergaderzaal van het 

stadhuis.

Het was spannend om te zien 

hoe ze in een nieuwe rol 

gleden en "groter" werden.



Motiveer jonge mensen

Als we een ommekeer willen op het gebied van 

“rookvrij”, hebben we het over de volgende 

“generatie die rookvrij wordt”.

Het probleem hierbij is dat we van de jongeren 

iets verwachten dat de volwassenen voor een 

groot deel niet het goede voorbeeld geven en 

dat de reclame tegenwerken.

Vanuit het oogpunt van jongeren is niet roken in 

eerste instantie niet wenselijk omdat ze willen 

zijn als volwassenen.

Maar adolescenten hebben niet alleen sinds 

fridays for future laten zien dat ze ook 

verstandiger kunnen zijn dan volwassenen.



Leren van buurland

Nationale Raad van Kinderen

Nederland is voor ons interessant omdat het een goed ontwikkeld 

participatiesysteem voor jongeren heeft.

Alle steden hebben hun kindburgemeesters en het zijn echt 12-15-jarigen.

Prinses Laurentien richtte in 2014 de “Kinderraad” op. Als organisaties, 

overheden of bedrijven strategische problemen hebben waarmee ze vastzitten, 

kunnen ze terecht bij de Kinderraad. Veel problemen in bedrijven of steden zijn 

al opgelost op de suggesties van de kinderen.



Leren van buurland

Generatie rookvrij Nederlande

In Nederland was de deelname van 

jongeren aan de campagne "Generatie 

rookvrij" doorslaggevend voor het 

ongelooflijke succes.

Vanuit hun standpunt hadden kinderen en 

adolescenten overtuigende argumenten 

aangevoerd die veel volwassenen 

overtuigden.

Nederland had de kinderrechtenbenadering 

strikt gevolgd en had de kinderen en 

jongeren aan hun zijde als partners.



In het schooljaar 2020-2021 namen 95 scholen deel aan 

het programma ‘Be smart, don’t start'.

De AOK ondersteunt scholen op duurzame wijze met 

aantrekkelijke preventieaanbiedingen op weg naar een 

gezonde school met als doel schoolkinderen bewust te 

maken van het belangrijke onderwerp - hun eigen 

gezondheid.

‘Be smart, don’t start' is de landelijke wedstrijd voor 

rookvrije schoolklassen. Deelname is bedoeld om 

studenten te ondersteunen om niet eens te beginnen met 

roken. 

Dit is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het 

jongerencongres.

Ziekenkas AOK

Projekt: “Be smart, don’t start”



Geen eigen scholen, maar FRIEDENSBAND brengt 

enkele andere aspecten naar voren.

De kinderen die moeten werken in de tabaksvelden en die 

ernstig ziek zijn door de groene tabaksziekte.

De tabaksfabrikanten die het niet erg vinden, maar die via 

reclame bewust jongeren in rokers willen veranderen.

De tabakslobby, die de wetgever met succes verhindert 

drastische maatregelen te nemen.

De spannende ontwikkelingen in Nederland, waar we veel 

van kunnen leren.

FRIEDENSBAND

Projekt: Aktion Nikotinkinder
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Vrijheid - wat is het

Filosofie les

Als afstemming gaan we samen met vrijheid om.

Voor jongeren is het interessant om de vragen over roken door de "vrijheidsbril" 

te zien.

"Roken - ik neem mijn vrijheid!" Was het antwoord niet zelden wanneer rokers 

werden gevraagd. Wat voor soort vrijheid is dat? Wie is hier en dan vrij van wat? 

Wie profiteert van deze vrijheid? En wie zal mij vrijheid schenken?
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Vijf thema's - vijf kamers:

1. Kinderarbeid op tabaksvelden - Wet op de leverketen

2. Bedrijven en hun macht

3. Reclame en lobbyisten

4. Gezondheid en gevolgen

5. Vrijheid van roken

De jongeren zoeken in elke themakamer naar twee 

goudklompjes, ideeën of eisen die ze willen presenteren

Themakamers

Groepsfase



In de vijf themakamers staan vijf experts ter beschikking van de jongeren:

Prof. dr. Reiner Hanewinkel, Instituut voor therapie en gezondheidsonderzoek, 

IFT-Nord gGmbH

Prof. Stefan A. Gaeth, Justus Liebig Universiteit Giessen. Lectoraat voor afval-

en hulpbronnenbeheer

Laura Graen, Duits centrum voor kankeronderzoek, afdeling kankerpreventie

Sonja von Eichborn, unfairtobacco

???, Expert uit Nederland voor rookvrij

Themakamers

Experts



We hebben steun gekregen van de president van het staatsparlement, meneer 

Kuper.

Talrijke leden van het deelstaatparlement zullen het politieke niveau 

vertegenwoordigen in het jongerencongres, zodat de jongeren rechtstreeks met 

hen kunnen praten over mogelijkheden en belemmeringen.

Themakamers

Politicus
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Elke groep presenteert zijn resultaten en toont hun 

goudklompjes.

Alle deelnemers kunnen de inhoud beoordelen met 

behulp van stemtools.

De respectievelijke resultaten worden vastgelegd en 

voorbereid voor politiek en media.

Plenum

Presentatie van de groepsresultaten
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Happy End



01.06.2021

De volgende dag is er een persconferentie waarin 

jongeren, politici en experts de resultaten presenteren.

Plenum

Persconferentie


