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Culemborg, 6-11-2003 

Geachte heer Hoogervorst, 

Bij dezen willen we ons als Nederlandse rokersbelangenorganisatie met kracht 
uitspreken tegen de in opdracht van uw ministerie gevoerde mediacampagne 
aangaande de ‘rookvrije werkplek’. Wij doelen dan met name op de videoclip waarin de 
rook van de sigaret van een persoon zich in de vorm van een strop om de hals van een 
collega slingert. 

In een rechtsstaat als Nederland behoort de overheid zich te onthouden van het 
afschilderen van een bevolkingsgroep als zijnde moordenaars. Iemand is pas schuldig 
als zijn schuld is bewezen, de bewijslast ligt daarbij bij de aanklager. Maar het ministerie 
denkt zich blijkbaar te kunnen veroorloven, met video's gedurende prime-time TV en met 
grote affiches op alle treinstations in Nederland, de roker van moord of doodslag te 
beschuldigen zonder dat daar onomstotelijk, onafhankelijk wetenschappelijk bewijs voor 
bestaat. In essentie maakt de overheid zich hiermee schuldig aan opruiing. 

Deze campagne schendt de hoofdregels voor ethiek zoals die internationaal gebruikelijk 
zijn: 

·  niet-schaden (de ander geen schade toebrengen): door het onterecht 
afschilderen van rokers als moordenaars stelt u ze in een kwaad daglicht in de 
ogen van de rest van de bevolking en voert u de spanningen in de samenleving 
onterecht op. 

·  weldoen (in handelen en praktijk het goede doen en bevorderen): men kan 
onmogelijk beweren dat een dergelijke spot de 5.000.000 Nederlanders die 
roken goed doet. In tegendeel u verhoogt hiermee (en trouwens met de gehele 
wijziging van de Tabakswet) de stress onder de bevolking, rokers en niet-rokers. 

·  autonomie (zoveel mogelijk respect opbrengen voor het unieke en de eigen 
keuzes van mensen): zolang mensen hun omgeving geen schade toebrengen, 
en dat is nog steeds van rokers niet onomstotelijk bewezen, zijn ze vrij in hun 
handelen. Bovendien mag van een ontwikkelde bevolking, zoals de Nederlandse, 
verwacht worden dat ‘ze er samen wel uitkomen’. 

·  rechtvaardigheid (gelijke behandeling van mensen, eerlijke verdeling van lusten 
en lasten): deze eenzijdige campagne, evenals de Tabakswet, verdeelt de lasten 
van de oplossing van rookoverlast niet evenredig over beide bevolkingsgroepen. 
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Gezien het feit dat de regering recent advies heeft gevraagd aan de Gezondheidsraad 
over de schadelijkheid van passief roken, moeten we er van uitgaan dat er nog steeds 
onvoldoende zekerheid bestaat over een causale relatie tussen roken en ziekten bij 
omstanders. Ook als de grote hoeveelheid onderzoeken op dit gebied wordt 
geanalyseerd blijkt dat er van de 177 bekende onderzoeken, slechts zes een duidelijk 
verband konden aantonen en dan nog alleen bij langdurige, intensieve blootstelling (zie: 
http://www.forces-nl.org/modules.php?name=News&file=article&sid=404).  

Ter vergelijking: 10 onderzoeken toonden zelfs een positief effect van roken op de 
omstanders aan. Het overgrote deel van de onderzoeken (144) heeft echter GEEN 
ENKEL EFFECT kunnen aantonen.  

Een recent, grootschalig, 40-jarig onderzoek, voor het overgrote deel gesubsidieerd 
door de American Cancer Society en van (belasting)geld dat voor tabaksbestrijding 
bedoeld was, toonde dat laatste ook nog eens duidelijk aan. 

Wij protesteren krachtig tegen deze spot en de affiches omdat deze duidelijk van de 
overheid afkomstig zijn en daarmee de indruk wekken voor 100% de waarheid te 
spreken. Bij commerciële reclame weet men dat er 'gejokt' wordt, maar bij Postbus 51 
spots wordt door kijkers uitgegaan van een hoog waarheidsgehalte. De overheid dient 
zich met dit soort metaforen dan ook zeer terughoudend op te stellen. 

Gezien het feit dat de onderliggende bewijsvoering op zijn minst gezegd zwak kan 
worden genoemd, zijn verwachtingen van de toeschouwer en de propagandistische 
aard van de boodschap niet met elkaar in overeenstemming. 

Wij verzoeken u dringend deze campagne met onmiddellijke ingang stop te zetten 
aangezien hij grote schade aanricht aan de samenleving en een significant deel van de 
bevolking op een onethische manier in een kwaad daglicht stelt. 

Met vriendelijke groet, 

W. Maessen – Stichting Forces Nederland 

CC’s naar: 
Vaste kamercommissies VWS 
Pers 
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