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Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

E

minst i skola och arbetsliv – samt
argumenterat mot regeringens stöd
till tobaksindustrins strävan att häva
försäljningsförbudet för snus i EU.

n mandatperiod går mot sitt
slut i den politiska världen. Har
vi kommit närmare de nationella delmålen för 2014? Enligt
Folkhälsoinstitutets uppskattning har
vi inte i något av de fyra delmålen
kommit ens halvvägs. Inte särskilt
imponerande.
perioden får regeringen både ros och ris. Man startade
med skattehöjningar de första två åren
– men därefter har man inte vågat irritera två miljoner rökare och snusare.
Man tillsatte en utredning för att
minska tobaksbruk hos unga – men
glömde bort att det krävs så väldigt
mycket mer än ökad tillsyn och viss
skärpning av kraven på näringsidkarna
för att stödja ungdomar. Inte ens
Socialutskottets majoritet tycks förstå
bättre – mer glädjande då att oppositionens företrädare i riksdagen kräver
bredare åtgärder.

HAR VI alltmer insett
behovet av en mer samlad och skärpt
opinionsbildning för att i Tobakskonventionens anda bättre kunna
påverka en långsiktig avveckling av
tobaksbruket. Tillsammans med
andra frivilligorganisationer trappar
vi därför nu upp verksamheten i form
av den ideella organisationen
Tankesmedjan Tobaksfakta. Ni kommer att märka skillnad!

SAMTIDIGT

FÖR DEN GÅNGNA

DE NATIONELLA DELMÅLEN ska vara
nådda när kommande mandatperiod
slutar 2014. I den nu påbörjade valrörelsen kommer vi att påminna riksdagskandidaterna om vad som faktiskt beslutats, både avseende delmålen och inte minst om hela den
breda förebyggandestrategi som
Tobakskonventionen innebär. En av
våra största utmaningar är att få kommande riksdag och regering
att inse att man iklätt sig vissa förpliktelser och att det krävs
handling.

Vem har den
politiska viljan?

HAR REGERINGEN beviljat
betydande medel till ett tidsbegränsat Tobaksuppdrag – i stället
för att garantera en långsiktig finansiering av en strukturerad
handlingsplan. Man har påbörjat en samordning av drogpreventivt arbete på departemental nivå – men vi känner oss inte helt
säkra på att varje drogområdes särart kommer att respekteras när
det gäller handlingsplan, metoder och mål.

VIDARE

– som samtidigt visar på bristande
kunskap och bristande respekt för Tobakskonventionen – gäller
snusfrågan. Att regeringen betraktar snus som vilken handelsvara som helst är djupt okunnigt och ett svek mot landets och unionens unga. Förutom att det bryter mot andan i konventionen.

DEN STÖRSTA BESVIKELSEN

VEM HAR DEN politiska viljan och kraften? Vem visar vad det
betyder att riksdagen redan år 2005 ratificerade Tobakskonventionen? Vem för åter Sverige upp i den internationella ledningen
för det tobakspreventiva arbetet?

Hans Gilljam, ordf. Läkare mot Tobak
Lena Sjöberg, ordf. Tandvård mot Tobak
Mona Wahlgren, ordf. Sjuksköterskor mot Tobak
Ingrid Talu, ordf. Lärare mot Tobak
Lilli Amberin, ordf. Farmaci mot Tobak
Barbro Holm Ivarsson, ordf. Psykologer

LITE SJÄLVRANNSAKAN av vår egen insats är förstås klädsam. Vi
har bl a medverkat till att våra yrkesförbund långsamt blivit mer
aktiva i tobaksfrågan. Vi har tagit initiativ till en kvalitetssäkring
av utbildningen av tobaksavvänjare. Vi har deltagit i opinionsbildande aktiviteter när det gäller angelägna åtgärder såsom dold
försäljning av tobaksvaror, utvidgning av rökfria miljöer – inte

och Socionomer mot Tobak

To b a k s f a k t a

To b a k s f a k t a

Fortfarande röker nästan en tredjedel av Europas invånare.
Rökningen har minskat marginellt – med tre procentenheter,
till 20 % – sedan 2006. Majoriteten av européerna är positiva
till ytterligare tobakspolitiska åtgärder för att minska tobaksbruket.

Världens kvinnor är en intressant målgrupp för tobaksindustrins
marknadsföring eftersom de ännu inte alls röker lika mycket
som männen . Bara omkring 9 procent av världens kvinnor
röker, jämfört med ca 40 procent av männen. Av världens
omkring en miljard rökare är ungefär 200 miljoner kvinnor.

Källa: EU:s Eurobarometer

Källa:WHO

Sverige

Enligt en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges
Kommuner och Landsting,
SKL, startar SKL nu ett
projekt för att förstärka
hälso- och sjukvårdens
arbete med tobaksavvänjning. Arbetet ingår i den
nationella cancerstrategin.
För 2010 har tre miljoner
kronor avsatts för projektet. En plan ska göras för
2011-2012. Projektledare
hos SKL är Ingvor
Bjugård.
Miljöförvaltningen i
Göteborg har utlyst en
fototävling för kommuninnevånarna. Uppgiften är
att ta den bästa bilden på
temat ”tobak eller hälsa”.
Vinnarbilderna kommer
att presenteras vid den
nationella konferensen om
tobaksprevention i Göteborg den 7-8 september.
Initiativtagare är Per
Haglind, fotointresserad
stadsläkare och styrelseledamot i Läkare mot
Tobak.
Av landets 24 lärarutbildningar är det ingen
som har obligatorisk
undervisning för blivande
lärare om riskerna med
alkohol, tobak och narkotika. Det visar en undersökning som tidningen Accent
har gjort.
Antalet rökare på landets arbetsplatser har på
fem år minskat med över
100 000 personer. Detta
innebär en årlig besparing
på närmare fem miljarder
kronor för arbetsgivarna,
visar en beräkning som
hälsoföretaget Previa låtit
göra.

Tobakslagen ändras i augusti
Vid detta nyhetsbrevs pressläggning återstår
en dryg vecka tills regeringens proposition
Olovlig tobaksförsäljning ska behandlas av riksdagen. Efter riksdagsbeslutet ska det gå minst
fyra veckor innan den nya lagen träder i kraft.
Detta betyder att förändringarna i tobakslagen
kommer att kunna börja gälla den 1 augusti
2010.
Regeringens syfte med lagändringarna är att göra
det svårare för ungdomar under 18 år att komma
över tobak. De viktigaste förändringarna blir:
Handlare ska kunna förbjudas sälja tobak i upp till
sex månader om de brutit mot tobakslagen genom
att sälja tobak till personer som inte fyllt 18 år.
Plikten att anmäla tobaksförsäljning till kommunerna skärps så att anmälan ska göras innan försäljningen har börjat. Den som säljer tobak utan att
först anmäla detta kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Nytt blir också att polisen
ska utöva tillsyn vid sidan av kommunerna och att
kommunerna får möjlighet att samarbeta om tillsy-

nen av tobakshandeln.
De tre oppositionspartierna kräver i reservationer
bl a att regeringen återkommer med ett lagförslag
med fler åtgärder som tar ett bredare grepp för att
bättre skydda barn och ungdomar mot tobak. De
kräver också licensiering av tobakshandlare. V och
mp vill även ha dold försäljning och ett krav på att
den som säljer tobak ska ha fyllt 18 år.
och licensiering finns med
också bland de krav som Svenskt nätverk för
tobaksprevention framfört i sin sk skuggutredning.
Neutrala tobakspaket och förbud mot tillsatser som
gör det lättare att börja röka, är förslag som SNTP
också för fram. Liksom oppositionspartierna anser
SNTP att utredningen om olovlig tobaksförsäljning
var alltför smal. Skuggutredningen framhåller att
Sverige bör följa den internationellt överenskomna
breda handlingsstrategi som sammanfattas i WHOs
tobakskonvention.

DOLD FÖRSÄLJNING

Fem år med rökfria
serveringar
”Vi borde ha misslyckats tidigare; vem vill
ha tillbaka rökningen idag?”, sade Mats
Hulth nyligen vid årsmötet inom SHR,
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare.
Mats Hulth, som nu efter elva år lämnar vd-posten i SHR, var en av de mest övertygade motståndarna mot rökfria serveringar i Sverige. Men
motståndet försvann snabbt – både hos honom
och hans medlemmar – när lagen väl hade
införts.
Den 1 juni i år var det fem år sedan Sverige
införde rökfritt i alla serveringsmiljöer inomhus.
En reglering som Statens folkhälsoinstitut kallar
”en folkhälsopolitisk succé”. Såhär sammanfattar
institutet effekterna av 2005 års lagändring:
• 150 000 färre dagligrökare 2006 än 2004
• Exponering för passiv rök minskade i samhället med 9 procentenheter, från 27 till 18 procent
• Efterlevnaden är hög, under första halvåret
observerades endast 11 överträdelser på 1 163
tillsynsbesök
• Positiv inställning till lagförändringen, 93
procent av svenskarna säger sig i en undersökning hösten 2006 vara positiva till rökfria restauranger
• De anställdas hälsa har förbättrats och
symptom som irriterad och kliande hals och
näsa, röda och irriterade ögon, slembildning och
hosta har halverats
• Inga tecken på att restaurangbranschen drabbades av några negativa ekonomiska konsekvenser. Tvärtom har antalet anställda ökat efter
införandet av rökfria serveringsmiljöer.
Källa: Statens folkhälsoinstitut

John Dalli
är en varm
förespråkare för
fortsatt
säljförbud
för snus
inom EU.

Hälsokommissionären
tydlig om snuset
– Jag har inga planer på att ta bort säljförbudet för snus inom EU.
Det fastslog EU:s nya hälsokommissionär John
Dalli när Göran Boëthius från Läkare mot
Tobak/Yrkesföreningar mot Tobak besökte honom
i Bryssel i början av juni. I sina uttalanden hittills
har John Dalli visat en tydlig ambition att arbeta
för minskat tobaksbruk. När det gäller snusfrågan,
som kommer att hanteras under översynen av det
sk Produktdirektivet, är han beredd på en offensiv
från krafter som vill ha bort säljförbudet.
Vid mötet framhöll han vikten av att rusta sig
inför denna offensiv med data och argument. YmT
kommer att bidra i detta arbete vid fortsatta kontakter.

Rökfri arbetstid
i 111 kommuner
Från juni 2010 tillämpas rökfri arbetstid i 111 av
Sveriges 290 kommuner, visar tobaksfakta.se:s
löpande kartläggning av kommunerna. Ytterligare
13 kommuner har fattat beslut om rökfri arbetstid
som träder i kraft vid skilda tillfällen under 2010
och 2011.

Tankesmedja ska vässa arbetet
för ett tobaksfritt samhälle
Det är dags att bli ännu mer effektiva i
kampen mot tobaksbruk och tobaksskador
i Sverige och världen.
Det anser Yrkesföreningar mot Tobak, A Non
Smoking Generation och ett flertal andra ideella
organisationer inom svensk tobaksprevention.
Därför bildar de nu Tankesmedjan Tobaksfakta,
som ska bli en ny, stark och kunskapsburen röst i
samhällsdebatten.
– Bakgrunden till den här kraftsamlingen är att vi
känner en stark frustration över att de politiska
åtgärder som krävs för att uppnå de nationella
tobaksmålen och uppfylla kraven i WHOs tobakskonvention i stor utsträckning har uteblivit. I vissa
fall kan politiken snarare leda till en ökning av
tobaksbruket, säger Ann Post, som håller i mycket
av de praktiska förberedelserna för starten av
tankesmedjan.
– Vårt syfte är att tillsammans med andra aktörer fokusera på de åtgärder som enligt
Tobakskonventionen är nödvändiga för att minska
tobaksbruket. Bedömningen görs utifrån evidensbaserad kunskap samt erfarenhet från länder som

kommit längre än Sverige.
Idén att samlas kring en tankesmedja har fötts ur
samarbetet inom Svenskt Nätverk för Tobaksprevention. Tankesmedjan Tobaksfakta ska vara
partipolitiskt obunden och arbeta med insamling
av kunskap, analyser, kunskapsspridning och opinionsbildning. Målgrupperna är beslutsfattare,
opinionsbildare och aktiva inom det tobaksförebyggande arbetet. Tankesmedjans informationskanal blir www.tobaksfakta.se, vars nyhetsförmedlande funktion kommer att behållas.
enligt planerna att ha en
heltidsanställd kommunikationschef som håller på
att rekryteras. I övrigt består bemanningen av visstidsanställda tobaksexperter och informatörer.
Verksamheten byggs upp successivt under sommaren och hösten. Administrativ bas är tills vidare
YmT:s kansli. Tankesmedjans första mer utåtriktade aktivitet blir ett rundabordssamtal med riksdagspolitiker och myndighetsföreträdare under
Almedalsveckan.

TANKESMEDJAN KOMMER

Nya medier
i fokus vid
31 majmingel
”Skydda kvinnor och flickor
mot tobaksindustrins aggressiva marknadsföring!” var
temat för årets World No
Tobacco Day.
Yrkesföreningar mot Tobak och
A Non Smoking Generation
samlade ett 50-tal kvinnor ur
olika generationer till lunchmingel på Berns i Stockholm.
Bland deltagarna fanns tonårstjejer med engagemang mot
tobak, företrädare för de arrangerande organisationerna och en
rad inflytelserika kvinnor i
mediebranschen; Annika Jankell,
Amelia Adamo, Titti Schultz,
Linda Skugge och Louise Bratt.
Statssekreterare Ragnwi Marcelind från Socialdepartementet
var också på plats, liksom 1,6
miljonerklubbens
grundare
Alexandra Charles. Den senare
fick, nominerad av YmT, under

högtidliga former motta WHO:s
World No Tobacco Day Award
för sina hälsofrämjande samhällsinsatser.
Det diskuterades livligt kring
borden om hur det kommer sig
att unga kvinnor i Sverige 2010
fortfarande börjar röka och hur
detta ska kunna förändras.
LOUISE BRATT, Vecko-Revyns
chefredaktör, framhöll att det
nya medielandskapet skapat nya
problem för den som vill påverka
unga tjejers livsstil:
– Vi på tjejtidningarna har inte
alls samma inflytande över trenderna längre. De nya trendsättarna är bloggarna. Den största av
de bloggar som riktar sig till
unga tjejer idag har 400 000
unika läsare i veckan.
– Bloggerskorna är en helt ny
typ av kändisar och blir idoler

för många tjejer. Och alla de
mest lästa bloggerskorna just nu
röker och visar upp det i sina
bloggar. Det är mycket svårt att
komma åt, jag skulle jättegärna
vilja hitta ett sätt att påverka dem.
PR-konsulten och skribenten
Linda Skugge instämde:
– Jag tror att det ofta handlar
om produktplacering. De som
bloggar får helt enkelt pengar för
att visa cigaretter i sina bloggar.
Till de motåtgärder som minglarna trodde på hörde att arbeta
opinionsbildande i samma typer
av medier som tobaksindustrin,
att gå vidare med tobaksbegränsande lagstiftning och – inte
minst – att samarbeta.
– Ju mer vi drar åt samma håll,
desto starkare blir vi, sade
Alexandra Charles när hon tackade för World No Tobacco Day
Award.

Världen

De internationella förhandlingarna i Geneve i
mars om ett fördrag för att
bekämpa illegal tobakshandel nådde inte ända fram,
men ändå en bit på väg.
Länderna enades om ett
system för att kunna
märka och spåra cigaretter
och om ett licenssystem för
tillverkare och andra i kedjan mellan fabrik och
kund. Illegal cigaretthandel
kostar världens länder
omkring 40.5 miljarder
US-dollar per år i förlorade
skatter och tullar.
Källa: Framework
Convention Alliance
Australien är på väg att
bli först i världen med en
lag om neutral utformning
av tobakspaket, sk plain
packaging. Enligt regeringens lagförslag ska alla
tobakspaket som säljs i
Australien efter den 1 juli
2012 ha en och samma
bruna, matta standardfärg.
Frånsett varningar i bild
och text får det inte finnas
några logotyper eller andra
dekorationer.
EU-kommissionen har
publicerat en färsk undersökning av tobaksvanorna
och inställningen till
tobaksprevention i medlemsländerna. Fortfarande
röker nästan en tredjedel
av européerna. Rökningen
har minskat med tre procentenheter sedan 2006.
Flertalet av de tillfrågade
EU-invånarna är positiva
till ökade politiska åtgärder för att minska tobaksbruket.
På denna länk finns
statistiken:
ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Retur med uppgift om adressändring till:
Yrkesföreningar mot Tobak
Tobak eller Hälsa, Box 4180, 102 64 Stockholm

På gång i Almedalen

Rapport från Sverigemötet

Årets Almedalsvecka den 3-10 juli verkar dra fler opinionsbildare, kunskapsspridare och debattörer än
någonsin, enligt arrangörerna. Som tidigare kommer en
rad tobakspreventiva organisationer att medverka på
olika sätt.Tisdagen den 5 juli blir det heldag med
tobaksförebyggande seminarier på Strand Hotel i Visby.
Kl 08-9.45 håller Lärare mot Tobak frukostseminariet ”Lärares och skolledares tobaksvanor och attityder
till tobak”. En enkätundersökning om lärares och skolledares rökning, snusande och inställning till tobaksfrågor kommer att presenteras och diskuteras.
Företrädare för Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet,
Skolledarförbundet och Skolverket medverkar.
Kl 10-11.30 inbjuder Tankesmedjan Tobaksfakta till
seminariet ”Internationella konventioner – vem bryr
sig i Sverige?”.WHO:s Tobakskonvention ratificerades
2005 av Sverige och hittills av 172 länder. Dock är det
få beslutsfattare eller andra i vårt land som känner till
den. Representanter för Kvinno-, Barn- och andra konventioner delger här sina erfarenheter om vad som
varit framgångsrikt i deras arbete. Riksdagspolitiker
deltar.
Kl 13-14.30 är det seminarium om dold försäljning
av tobak. Representanter från Norge samt svenska
politiker och företrädare för handelsorganisationer
deltar. Moderator: Ingrid Talu.
Kl 14.45-15.45 håller Sjuksköterskor mot Tobak ett
seminarium om hur man kan integrera en nationell
tobaksförebyggande strategi i den kliniska vardagen i
hälso- och sjukvården. Exempel ges från England och
New Zealand.Talare är Jennifer Percival, Royal College
of Nursing, England.
Kl 16-17.30 har Tandvård mot Tobak ett seminarium
om tandvården som arena för tobakspreventivt arbete.
Medverkande: Birgitta Enmark, leg tandhygienist,
Tandvård mot Tobak, Inger Kindblad, leg tandhygienist,
Tandvård mot Tobak,Ywonne Wiklund, länsansvarig
tobak/Tobaksfri Duo,Västerbottens läns landsting.

Tobak eller Hälsa
ges ut av paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak (www.tobaccoorhealthsweden.org) där sex föreningar samarbetar
för en tobaksfri framtid.
Årsprenumeration: 50 kr.
Rabatt vid grupprenumeration.

YRKESFÖRENINGAR MOT TOBAK
har under flera år medverkat med
information och opinionsbildning
vid de politiska partiernas årliga
nationella möten för landstings- och
kommunpolitiker, ofta kallade landstings- och kommundagar. I år avslutades vårens turné på partimötena
med medverkan vid Sverigemötet
som Moderaterna höll i Karlstad den
6-7 maj. De som deltog från det
tobaksförebyggande nätverket var
Ingrid Talu och Anna-Carin Sakari,
Lärare mot Tobak, Göran Bëthius,
Läkare
mot
Tobak,
Annelie
Johansson, Psykologer mot Tobak,
och Ewy Thörnqvist, Tankesmedjan
Tobaks-fakta. Såhär berättar Ingrid
Talu, som deltagit under många år i
dessa aktiviteter:
Vår viktigaste uppgift under dagarna i Karlstad var att öka kunskapen
om Tobakskonventionen. Under
Moderaternas landstings- och kommundagar för två år sedan gjorde vi
en snabbenkät bland politikerna och
frågade om de kände till konventionen. De som svarade ja kunde räknas
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Postadress: Box 4180, 102 64 Stockholm
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Redaktör: Helene Wallskär, tel 08-645 18
34 e-post: wallskar@globalink.org
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

VI HADE ÄVEN en roll-upp som visade hur dold försäljning ser ut på
Island där det har varit infört i tio år.
Förvånande är den stora skillnaden i
attityd till dold försäljning om man
jämför kommunpolitiker och landstingspolitiker med riksdagspolitiker.
Vi har vid ett par tidigare tillfällen
haft med oss ett upprop om dold försäljning som kommun- och landstingspolitikerna gärna undertecknat
och det har bara varit ett fåtal som
inte gett stöd.

varit med på de politiska partiernas landstings- och kommundagar vid ett flertal tillfällen är
det mycket glädjande att moderaterna liksom företrädare för de övriga
partierna har blivit allt positivare till
rökfri arbetstid. Det börjar bli självklart för allt fler att arbetsplatsen
skall vara rökfri/tobaksfri för att vara
en stödjande miljö.

FÖR OSS SOM

Uppsnappat på ECTOH i Amsterdam
 Välfärdsstaten skyddar inte mot välfärdssjukdomar och har inte
kunnat avskaffa den
sociala ojämlikhet som
gör att dessa sjukdomar
drabbar vissa grupper

Kontakt med
Yrkesföreningarna
LÄKARE mot TOBAK

www.doctorsagainsttobacco.org
TANDVÅRD mot TOBAK

www.dentistryagainsttobacco.org
SJUKSKÖTERSKOR mot TOBAK

Marianne Roos och Sara Sanchez på kansliet

på ena handens fingrar. I dagsläget är
det fler som känner till den, men alltjämt för få.

www.nursesagainsttobacco.org
LÄRARE mot TOBAK

www.teachersagainsttobacco.org
PSYKOLOGER mot TOBAK

www.psychologistsagainsttobacco.org
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mer. Högutbildade har
lättare att uppfatta hälsobudskap och omsätta
dem i praktiken i sitt
eget liv. De socioekonomiskt svagare har vi
svårare att nå med hälsobudskap. (Amanda
Amos, Edinburgh)
Användning av nikotinläkemedel för rökreduktion i kliniska studier tycks öka chansen
att man slutar röka
senare men vi ska vara
medvetna om att vi inte
vet om detta också gäller människor i det vanliga livet. (Robert West,
England)
 De flesta länder har
en pragmatisk inställning till e-cigaretter. De
är ej reglerade och ej
förbjudna men rekom-

menderas inte av experter. De tycks huvudsakligen användas som ett
sätt att sluta röka men
vi vet inget om hur
effektivt detta är. De
ger nästa lika mycket
nikotin som cigaretter
och dubbelt så mycket
som nikotinläkemedel.
Det betyder att de nivåer av nikotin man inhalerar är giftiga. (JFE
Etter, Schweiz).
Från och med 2011
betraktas nikotinberoende som en sjukdom i
hälso- och sjukvården i
Nederländerna och om
man går i behandling
får man läkemedlen
genom förmånssystemen. (Lies van Gennip,
Nederländerna)

Barbro Holm Ivarsson,
PmT

