Samkeppnin Reyklaus bekkur, sem á alþjóðavísu heitir „Smokefree Class
Competition“, var fyrst haldin í Finnlandi fyrir tuttugu árum og sem fyrr er
öllum 7. og 8. bekkjum á landinu boðið að vera með svo fremi að enginn
nemenda reyki. Lýðheilsustöð stendur að samkeppninni sem er nú haldin í
ellefta sinn hér á landi.
Skólaárið 2009-2010 munu eftirtaldar þjóðir taka þátt auk Íslands: Belgía,
Eistland, Finnland, Frakkland, Holland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg,
Portúgal, Pólland, Rúmenía, Slóvakía, Spánn, Sviss og Þýskaland.

Markmið samkeppninnar:
• Að hvetja nemendur til að vera „frjálsa – reyklausa“
og byrja ekki að fikta við reykingar.
• Að hvetja þá sem eru byrjaðir að fikta til að hætta
áður en þeir verða háðir nikótíni.

• Að hvetja til umræðna um reykingar meðal nemenda
með það að leiðarljósi að þeir verði alltaf
„frjálsir – reyklausir“.

Staðreyndir um tóbaksneyslu ungs fólks

2009-2010 REYKLAUS BEKKUR
EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN!

Ef þú byrjar ekki að reykja fyrir tvítugsaldurinn þá eru mjög miklar
líkur – 73% – á því að þú reykir aldrei! Þetta kemur fram í nýrri
rannsókn, Heilsa og líðan Íslendinga 2007.

(Miðað við reynslu 18-79 ára núlifandi Íslendinga.)

Fjórir af hverjum fimm unglingum sem ánetjast tóbaki verða reykingamenn
til frambúðar.
Á Íslandi er þrisvar sinnum líklegra að börn reykingafólks byrji að reykja en
önnur börn. Andstaða foreldra gegn reykingum barnanna hefur hins vegar
mjög mikið að segja, hvort sem foreldrarnir reykja sjálfir eða ekki.
Unglingar sem telja foreldra sína viðurkenna þá sem persónur með því að
virða skoðanir þeirra, tilfinningar og athafnir, eru ólíklegri til að reykja en
þeir sem telja þar skorta á.

1. verðlaun utanlandsferð fyrir einn bekk
2. verðlaun iPod nano fyrir alla í bekknum

Hægt er að fá upplýsingar um samkeppnina á www.lydheilsustod.is/reyklausbekkur
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• Að sýna fram á að reykingar eru óæskilegt og
lífshættulegt atferli.

