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Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame
m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre
love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)
Danske HF & VUC har modtaget høringen over udkast til forslag til lov om ændring af lov
om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges
rygning) med svarfrist den 21. februar 2020.
Danske HF & VUC støtter kampen mod den voldsomme stigning i antallet af rygere i disse
år, og derfor støtter vi også regeringens tiltag, der sigter på at sætte en stopper for børn og
unges rygning.
I beskrivelsen af den kommende lovgivning fremgår det af afsnit 2.5.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser og den foreslåede lovgivning, at lovgivningen herunder lovgivning
om røgfri matrikel og lovgivning om røgfri skoletid skal gælde alle institutioner med optag
af børn og unge under 18 år. Samtidigt fremgår det, at voksenuddannelser mv. ikke er omfattet af kravet.
På landets voksenuddannelsescentre (VUC’er) udbydes forskellige voksenuddannelser som
almen voksenuddannelse (avu), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for Voksne (OBU) og hf-enkeltfag. 26 af vores 30 medlemsinstitutioner udbyder
også toårigt hf, som er en ungdomsuddannelse.
Efter vores opfattelse bør voksenuddannelserne også være omfattet af den kommende lovgivning, da rygning er skadeligt for alle. Samtidig ønsker vi ikke at differentiere mellem kursisterne på vores skoler, så nogle ikke må ryge, og andre godt må, alt efter hvilken uddannelse på VUC de følger. Vi ønsker heller ikke en lovgivning, der stiller VUC’erne forskelligt,
alt efter hvilke uddannelser de udbyder. Vi anbefaler altså, at VUC’erne også omfattes af
den kommende lovgivning.
Efter vores opfattelse er det vigtigt, at alle uddannelsesområder får lige så stort sundhedsmæssigt fokus som skoler og ungdomsuddannelser. Derfor bør alle taxameterfinansierede
uddannelsesområder, også det parallelle voksenuddannelsessystem – og hvad enten de udbydes af private eller offentlige udbydere – være omfattet af loven.
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