17 november 2015

Aandachtspunten voor de carnavalsverenigingen om te bespreken met
deelnemers aan carnavalsoptocht:
A Goed om tijdens die avond met optochtdeelnemers uit te leggen wat de reden is
voor de strengere optochtregels: de jeugd beschermen en de sfeer leuk houden.
Op deze manier is er minder kans op ongelukken, of ander risicogedrag (zoals
agressie, lichamelijke schade, ruzie later op de avond).
U kunt kort uitleggen de redenen voor de leeftijdsverhoging naar 18 jaar.
-

Jeugdigen begonnen steeds jonger met drinken, het werd heel normaal, cijfers uit 2013:

-

Daardoor zijn jongeren ook steeds grotere hoeveelheden gaan drinken
•

13 jarigen afgelopen maand alcohol gedronken
Zuid-Limburg
16 %,
van deze jonge drinkers drinkt 11 % > 5 glazen

•

15 jarigen afgelopen maand alcohol gedronken
Zuid-Limburg
52 %,
van deze jonge drinkers drinkt 33 % > 5 glazen

•
-

14 - 15 jarigen afg. maand dronken geweest: 33 %

Jeugdigen vertonen meer risicogedrag en er gebeuren teveel ongevallen en er is teveel
agressie door jeugdig alcoholgebruik. Ook lopen ze risico’s op lichamelijke schade, verzuim
op school. En er geldt bij alcohol: jong geleerd is oud gedaan (4 x zoveel kans om
problematisch te gaan drinken op volwassen leeftijd)

B

Hoe kunt u verder de regels onderbouwen:

Nav regel 1: deze is heel helder, men wil geen ongevallen door chauffeurs onder invloed.
Spreek voor de zekerheid uw chauffeur hier van tevoren op aan (stel dat u deze niet zo goed
kent op dit gebied).
Nav regel 2 : Ouders weten dit nu ook: in de Drank & Horecawet is nu nieuw dat jeugdigen
onder de 18 strafbaar zijn als ze alcohol hebben.
Zorg dat u als carnavalsgroep lekkere frisdranken of warme dranken en een snack heeft voor
de jeugd. Door alternatieven hoeven ze niet in de verleiding te komen. Bespreek met de
ouders van de groep, en met de jeugdigen dat jullie hieraan willen houden tijdens de optocht.
Verbind eventueel een consequentie eraan.
Geef ouders van jeugdigen de tip om indrinken thuis, vooraf aan een evenement te
verbieden: Er is dan veel risico voor hun kind op meer alcoholgebruik en op comadrinken.
Nav regel 3 : Het is goed om als volwassenen er rekening mee te houden dat er jeugd bij de
groepen aanwezig is. Tijdens de optocht kun je als volwassene het goede voorbeeld geven,
en laten zien dat ook de volwassenen dan geen alcohol nodig hebben om het leuk te maken
(wel muziek!). Het beste is om helemaal geen alcohol mee te nemen of te drinken.

