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Rookvrije Generatie in zicht door
steun Preventieakkoord
Alliantie Nederland Rookvrij blij met steun Tweede Kamer
Gisteravond vond het langverwachte Tweede Kamerdebat over
het Nationaal Preventieakkoord plaats. De Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en het Longfonds, samenwerkend in de
Alliantie Nederland Rookvrij, vinden het fantastisch dat nu ook de
Tweede Kamer zich zo overtuigend heeft uitgesproken vóór de
maatregelen om te komen tot een Rookvrije Generatie.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de
Alliantie Nederland Rookvrij: “Het is fantastisch dat nu ook de Tweede
Kamer zich zo overtuigend uitspreekt voor een Rookvrije Generatie en
inziet dat hier op alle fronten maatregelen voor nodig zijn. Dat past bij
het grote draagvlak in de samenleving: niemand wil dat kinderen gaan
roken. Het is mooi om te zien dat veel partijen niet alleen hun
onverdeelde steun lieten horen voor de gemaakte afspraken, maar ook
aangeven verder en sneller te willen gaan. Zo gaat de staatssecretaris

bijvoorbeeld extra tempo maken met het uitwerken van de mogelijkheden
om het aantal verkooppunten daadwerkelijk te verminderen. Dat juichen
we van harte toe, want we hebben geen tijd te verliezen. Iedere dag
beginnen 75 kinderen met roken en ieder jaar zijn er ruim 20.000
tabaksdoden. We zetten nu een historische stap om onze kinderen te
beschermen tegen tabak. De stemming volgende week zien we met
vertrouwen tegemoet .”

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van
het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Met een
groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een
samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen
tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het
goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij
maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een
Rookvrije Generatie.
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