FEM ANBEFALINGER TIL EN RØGFRI FREMTID

FAKTA OM RØGFRI MILJØER
Rygeloven beskytter ikke tilstrækkeligt mod tobaksrøg. Det er bl.a. tilladt at ryge i
dagplejehjem, og på små værtshuse, og der er ikke forbud mod rygning i skoletiden. Ved at
fjerne undtagelserne i rygeloven og indføre røgfri skole- og pasningstid sikrer man børn og
unge beskyttelse mod tobaksrøg og mindsker risikoen for, at de begynder at ryge.

ANBEFALINGER
• Indfør røgfri skoletid og røgfri pasningstid
på skoler og institutioner med optag af børn og
unge under 18 år. Små børn skal sikres et røgfrit
miljø i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og andre dagtilbud. Det kan ske ved indførelse af helt
røgfri dagplejehjem, også uden for åbningstiderne, og røgfri arbejdstid for personalet1.
• Fjern undtagelserne i Lov om røgfri miljøer.
Ved at fjerne undtagelserne i rygeloven, bliver
tobaksrøg i mindre grad en del af hverdagen for
børn, unge og voksne. Det gælder små værtshuse, hvor også unge er kunder og medarbejdere,
rygerum på arbejdspladser, rygning i dagplejehjem, på erhvervsskoler, væresteder, i plejesektoren, i erhvervskøretøjer m.m.1,2.
• Beskyt børn og unge mod udsættelse for
tobaksrøg i privatsfæren gennem oplysningskampagner til forældre og evt. lovgivning, der
forpligter børns omsorgspersoner til at beskytte
børn og unge mod passiv rygning1.

Rygning i børn og unges omgivelser
Børn og unge er særligt påvirkelige af normer og adfærd
i deres omgivelser. Hvis de færdes i miljøer og hjem,
hvor der ryges, vil de opleve rygning som en normal del
af voksnes liv. Hvis rygning er en del af børn og unges
hverdag, øger det risikoen for, at de selv begynder at
ryge6. Derudover har børn, der udsættes for tobaksrøg,
øget risiko for vuggedød og en række sygdomme, bl.a.
mellemørebetændelse, luftvejsproblemer og nedsat
lungefunktion6.
Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at
ryge7. Og hver femte unge dagligryger røg første gang i
skolen eller på en efterskole8.

Velkommen til
en røgfri skole
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Danskerne bakker op om flere røgfri miljøer
• 79 pct. af danskerne bakker op om røgfri skoletid i
grundskoler3,4. For ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er tallet hhv. 71 og 62 pct.3
• 74 pct. af danskerne mener, at det bør være forbudt
at ryge indendørs i dagplejehjem5.
• 53 pct. af danskerne bakker op om et forbud mod
rygning på små barer og værtshuse5.

Lovgivning om røgfri miljøer er mest
effektiv, hvis den er uden undtagelser
og yder fuld beskyttelse mod passiv
rygning.

Røgfri miljøer beskytter børn og unge mod
tobaksrøg og rygestart

International lovgivning om røgfri miljøer
En lang række lande har indført lovgivning om røgfri
miljøer, der yder bedre beskyttelse end den danske.
I Norge har man f.eks. indført røgfri skoletid ved lov, der
er røgfrit på alle barer og værtshuse, og børns omsorgspersoner er lovmæssigt forpligtet til at beskytte børn
mod passiv rygning12. I andre lande er man gået videre
og har indført røgfri miljøer på udendørs områder, f.eks.
er der i Frankrig røgfrit på alle offentlige legepladser13,
og i Storbritannien har man indført forbud mod rygning
i biler med børn14.

Lovgivning om røgfri miljøer beskytter mod udsættelse
for tobaksrøg, og det giver færre sygdomstilfælde på
grund af passiv rygning9, bl.a. færre for tidlige fødsler
og færre børn, der indlægges med astma10. Lovgivning
om røgfri miljøer er mest effektiv, hvis den er uden undtagelser og yder fuld beskyttelse mod passiv rygning11.
Effektiv rygelovgivning mindsker også risikoen for, at
børn og unge selv begynder at ryge. Desuden gør den
det nemmere at gennemføre og fastholde rygestop6.
Når der ikke ryges, hvor børn og unge færdes, ser børnene og de unge færre voksne rollemodeller, der ryger.
Rygning bliver mindre socialt acceptabelt, og børn og
unge begynder ikke selv at ryge for at være en del af
fællesskabet. Dermed etableres der en røgfri norm i
deres miljø6.
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Indførelse af røgfri miljøer vil have størst effekt på børn
og unges rygning, hvis det indgår som én blandt mange
indsatser, da børn og unges rygning afhænger af mange
faktorer, bl.a. pris, tilgængelighed og markedsføring1,2.

