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Hver dag begynder mange børn og unge at ryge. Det skal vi 
gøre noget ved. Derfor har Kræftens Bekæmpelse og Tryg-
Fonden etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder 
for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op. 

Hvem kan blive partner?  
Alle, der ønsker at arbejde for visionen om 
et røgfrit Danmark, kan blive partnere. 
Eksempelvis virksomheder, uddannelses-
institutioner, kommuner, organisationer 
og foreninger.

Hvad forpligter man sig til som partner? 
Partnere skriver under på at ville støtte 
visionen om en Røgfri Fremtid og 
tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbud-
skaber, som er:

•  Børn og unge har ret til at vokse op 
uden røg, og sammen tager vi ansvar 
for, at det bliver muligt.

•  Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, 
hvor flere børn og unge får bedre 
muligheder for at skabe sig et sundt  
og godt liv.

•  Sammen vil vi sikre, at færre ryger,  
så færre bliver syge af tobaksrøg.

Der er ingen finansielle omkostninger  
ved at indgå i partnerskabet, og man kan 
til enhver tid træde ud igen. Partnerskabet 
er ikke-kommercielt. 
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Det får  
man som partner

  Nyeste viden. Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med 
nyeste viden, best practice, cases og resultater. 
Partnere bliver inviteret til seminarer m.m. med førende 
kapaciteter på området, og hjemmesiden bliver opdate-
ret med inspiration og konkrete erfaringer.

Netværk og nye relationer. Et stort netværk med andre, 
der arbejder med tobak, er omdrejningspunktet i partner-
skabet. I netværket er der inspiration at hente fra både 
dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt 
anderledes med tobaksforebyggelse. Vores ønske er et 
berigende partnerskab, hvor vi alle deler ud af vores 
viden og bidrager til det fælles mål.

Branding. Partnerne kan bruge Røgfri Fremtids logo 
og infografikker på egne kommunikationsplatforme, 
ligesom partnerne optræder på Røgfri Fremtids 
hjemmeside med citat og logo. Røgfri Fremtid formidler 
gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom 
partnere har mulighed for at være medafsendere på 
analyser og initiativer.

Målet er videnopbygning, 
netværksdannelse  
og samskabelse om  
det fælles mål.
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• Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi
ansvar for, at det bliver muligt.

• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge
får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Partnerskabet ”Røgfri Fremtid” 
er dannet af Kræftens Bekæmpel-
se og TrygFonden med inspiration 
fra udlandet, hvor organisationer, 
politikere og borgere står sammen 
for at skabe en røgfri fremtid for 
kommende generationer.

Visionen 
er et røgfrit Danmark, hvor ingen 
ryger eller bliver udsat for tobaks-
røg.

Målet 
er, at i 2030 ryger ingen børn og 
unge under 18 år, og færre end 5 % 
af den voksne befolkning ryger.

Fornavn Efternavn
Samarbejdspartner

Direktør
TrygFonden

Direktør
Kræftens Bekæmpelse

Dato

Dato

Dato

Erklæring om partnerskab
i Røgfri Fremtid

Som partner i Røgfri Fremtid bakker vi op om Røgfri 
Fremtids vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen 
ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Som partner i 
Røgfri Fremtid støtter vi Røgfri Fremtids hoved-
budskaber:

Som partner i Røgfri Fremtid opbevarer vi følgende oplysninger om de personer, 
som er oplyst som repræsentanter for partneren: Navn, titel og mailadresse. 
Oplysningerne opbevares for at kunne sende nyhedsbreve, invitationer m.m. 
Oplysningerne bliver gemt til og med år 2030. Hvis I ønsker at ændre eller slette 
oplysninger, så skriv til kontakt@roegfrifremtid.dk. Medmindre andet er aftalt, vil 
oplysningerne ikke blive delt med andre.
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Vi vil ikke give  
tobakken videre til  
næste generation.

Hvordan gør vi sammen en røgfri fremtid til virkelighed?
I Røgfri Fremtid har vi blandt andet arbejdet for, at røgfri 
skoletid er blevet et lovkrav for eleverne på både 
grundskoler og ungdomsuddannelser sammen med 
”tobak under disken” og neutrale cigaretpakker, som 
også har betydning for, om børn og unge begynder at 
ryge. Vi har fortsat fokus på at skabe flere røgfri miljøer 
og højere afgifter. Derudover har partnerskabet fokus på 
tobak i kultur- og fritidslivet og vigtigheden af røgfrie 
rollemodeller. Det har alt sammen afsæt i WHO’s 
anbefalinger i konventionen Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC), som Danmark har ratificeret. 
Partnerskabet inviterer til at afprøve nye idéer og 
metoder. Indsatsen for den tobaksfri vision er en 
kombination af centrale initiativer og aktiviteter, der er 
forankret hos partnerne.

Hvem er allerede partnere?
På www.røgfrifremtid.dk kan man se, hvem de øvrige 
partnere er. Der kommer løbende nye til.

Sådan bliver man partner
Skriv til kontakt@roegfrifremtid.dk for mere information 
om partnerskab i Røgfri Fremtid.

Følg os her
Find inspiration og viden på www.røgfrifremtid.dk. 
Vis din opbakning, del eller kommenter på  
Facebook.com/RoegfriFremtid.

Partnerskabet Røgfri Fremtid er etableret af Kræftens 
Bekæmpelse og TrygFonden i 2016. Inspirationen 
kommer fra udlandet, hvor organisationer, politikere og 
borgere er gået sammen for at skabe en røgfri fremtid 
for kommende generationer.

Privatpersoner kan også arbejde for en røgfri fremtid. 
På hjemmesiden og på facebook.com/RoegfriFremtid  
er der inspiration til, hvordan private kan bakke op om 
visionen med forskellige initiativer og aktiviteter.


