
upervalår och många frågor i luften. Vår fråga har stått sig i
decennier. Vi vill värna om våra viktiga barn. Vi vill inte se
tobaksindustrin locka våra barn in i tobaksbruk, för då blir de
sjuka. 

Vi är i många fall föräldrar själva och vi arbetar med både små och
stora barn, inom vården och i skolan. Vi ser varenda unge. Vi ser hur
de barn som har kloka starka glada föräldrar klarar sig bra och får ett
gott liv, och vi ser hur utsjasade föräldrar i krackelerade familjer har
svårt att få styrfart på sina älskade ungar. 

VI INOM PROFESSIONERNA kämpar och
försöker bota, lindra och trösta, och
skapa den stödjande miljö vi ser att de
värnlösa barnen behöver. 
Nu är det så vist ordnat att forskare
tydligare och tydligare visar att en av
de största bovarna i dramat är tobak.
Röker man blir man tyvärr ofta sjuk
och fattig, och livet blir mycket svårare
än om man inte röker. Tänk så bra att
vi fått reda på det! 
I ett huj fördubblades också nyligen
siffran över antalet döda på grund av
tobaksrelaterade sjukdomar per år i
Sverige i en ny forskningsrapport, och
andra rapporter förstärker kontinuer-
ligt vetskapen om rökningens toxicitet. 
Bort med tobak säger vi då. Redan
1950 såg läkare som plöjde runt i vänt-
rum och korridorer på sjukhusen, att de som var sjukast var de som
rökte. 

TROTS DETTA BEHANDLAS tobak som vilken handelsvara som helst,
och det är okej att röka, om än med vissa restriktioner. Industrin 
frodas och finansmän handlar aktier. ”Tobaksindustrin ljuger” kort
sagt, citat från en känd lobbyist i Bryssel. De vill enbart tjäna grova
pengar, och påstår självklart att tobak är ett frivilligt njutningsmedel
för vuxna. Det skorrar falskt från en sjukdomsproduktionsindustri. 

STÖDJANDE MILJÖ, både i stort och i smått, det är våra barn värda! Vi
ser ju att det fungerar utmärkt i den lilla vardagsvärlden. Forskning
visar att stödjande miljöer även fungerar på samhällsnivå. Därför har
vi anslutit oss till den internationella kloka tanken om ”Tobacco
Endgame” Vi har under senaste året växlat upp vårt opinions-
bildande arbete runt om i Sverige, i takt med andra länder som
också ser ”Tobacco Endgame” som en klok strategi för att i ett 
första steg fasa ut rökning. Nya grupperingar har bildats för mer

kraftfull spridning av kunskap om tobaksskador. Allt medan tobaks-
industrin fortsätter att locka våra barn att börja röka eller åtminsto-
ne testa lite snus med till exempel hallonsmak i sminkliknande små
förpackningar, och hånfullt flinar åt alla som försöker få gehör för
att skapa denna stödjande miljö som vi ser är nödvändig. Fler och
fler inser dock hur barockt tobaksbruket är, och vi blir lika glada
varje gång vi ser rubriker i tidningen om till exempel hyresvärdar
som inför rökfritt i sina lägenheter och kommuner och landsting
som värnar om sina medarbetare genom att införa rök/tobaksfri

arbetstid. Vi har dessutom med spän-
ning följt processen i EU och blev så
tacksamma när beslutet om förnyat/
förbättrat tobaksproduktdirektiv fatta-
des – låt vara försvagat av kompromis-
ser. Kloka politiker som fattar kloka
beslut, trots hundratals lobbyister från
tobaksindustrin, som förstås påstår att
det är lönlöst att reglera och lagstifta
mot tobak. 

I SOMMAR KOMMER våra kloka svenska
politiker att samlas i Almedalen, och
då ser vi fram emot att träffas i
Hälsodalen för en gemensam dialog
kring våra barns framtid. Vi är många
organisationer som sluter upp mot
tobak! Ska vi sträva efter en tobaksfri
uppväxt eller inte? Ingen förälder vill
se sina barn börja röka, det vet vi. Hur

ska vi gemensamt skapa en god uppväxtmiljö för våra barn? Ska vi
skapa fler rökfria miljöer? Ska vi införa exponeringsförbud, så bar-
nen inte ser tobakspaket från första dagen i barnvagnen på inhand-
lingsrunda i köpcentrum och snabbköp? Ska vi höja skatten? Ska vi
förstärka gränskontrollen och tullens möjligheter att stävja smugg-
ling? Ska vi gemensamt få till en generell tobaksfri skoltid och
arbetstid? Stoppdatum för tobak är en önskedröm, en vision och ett
hopp! Vi stödjer oss på Margret Chan i WHO som trosvisst travan-
de i Gro Harlems fotspår säger ”Tobacco Endgame”. Vi utrotar
tobak, liksom malaria, polio och smittkoppor. Det kommer att gå
bra, med alla dessa goda krafter som finns!

DET BEHÖVS ETT samlat grepp, vi behöver ett beslut om ett stopp-
datum för tobak, och vi tror att 2025 är fullt möjligt!

Lena Sjöberg
ordförande i Tandvård mot Tobak och regional projektledare 

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

tobak
ELLER

hälsa
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• Omkring en miljon personer i åldrarna 17-84 år i Sverige är
beroende av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel
eller tobak. Tobak står för den högsta andelen beroende med
10,7 procent bland män och 5,5 procent bland kvinnor.
Källa:ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013, STAD 2014

To b a k s f a k t a
• Rökning orsakar omkring 12 000 dödsfall per år i Sverige 
– nästan dubbelt så många som tidigare beräkningar sagt.
• Under 2010-2012 insjuknade 100 000 personer i rökrelaterade
sjukdomar
Källa: Registeruppgifter om rökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen 2014

Våga välja väg!

S
Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak 

To b a k s f a k t a
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Valåret 2014 har börjat och runt om i
Sverige förbereds en gigantisk opini-
onsbildande insats inom projektet
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025. Etappmålet är att alla politiker
på valbar plats i riksdags-, landstings-
och kommunvalen ska kontaktas och
få information om varför en målinrik-
tad utfasning av tobaken behövs och
hur den kan gå till.

Slutmålet är att den regering och riksdag
som väljs i höst ska vara beredda att besluta
om ett framtida årtal då rökningen ska vara
nere under 5 procent.

Yrkesföreningar mot Tobak har den vikti-
ga uppgiften att samordna det regionala
arbetet inom projektet (medan Tobaksfakta
har det nationella ansvaret). Under 2013
rekryterades ansvariga personer i alla lands-
ting och regioner. Var och en av dessa per-
soner fungerar som motor i det egna lands-
tingets/den egna regionens Tobacco
Endgame-arbete.

– De är fantastiska personer som är kloka
och fantasifulla och har bra koll på sina
egna regioner. En del har valt att bilda spe-
ciella arbetsgrupper i sitt område för
Endgamearbetet, andra arbetar via befintli-
ga nätverk. Det är intressant att se hur bra
det fungerar att jobba med olika modeller
och metoder och nå samma mål, berättar
Lena Sjöberg, projektledare för den regio-
nala delen av Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige 2025.

Ett problem som dykt upp på många håll
är att tjänstemän i kommuner och landsting
känner osäkerhet inför att medverka i ett
projekt som handlar om opinionsbildning.

– De är rädda att överskrida sina befogen-
heter som tjänstemän i politiskt styrda
organisationer och vill ofta ha en ganska
undanskymd roll i arbetet eller vågar inte
delta alls. Vi har diskuterat problemet med
Sveriges Kommuner och Landsting, men
än så länge finns ingen lösning, säger Lena
Sjöberg.

2013 var ett planerings- och förberedel-
seår då den regionala organisationen bygg-
des upp. Under 2014 ska de aktiva ute i 
regionerna arbeta med att informera och
påverka de valbara politikerna i regionen.

– De regionalt ansvariga och deras nät-

verk och arbetsgrupper kommer att få stöd
i sitt arbete med opinionsbildning av oss
som samordnar projektet, förklarar Lena
Sjöberg.

– Vi kommer bland annat att ta fram lis-
tor med namnen på politikerna i varje regi-
on.

De som arbetar inom Tobacco Endgame
kommer också att erbjudas mediaträning
vid tre utbildningsdagar, en i Uppsala 12
mars och en vardera i Norrland och
Göteborg under våren. Det finns också
informationsmaterial om Tobacco End-
game – rökfritt Sverige 2025 att ladda ned
från www.tobaksfakta.se

Tisdagen den 8 april kl 13-16 anordnas en
utbildnings- och uppföljningsdag i projek-
tet för alla intresserade. Den arrangeras i
Svenska Läkaresällskapets lokaler i
Stockholm och kommer också att webbsän-
das så att alla kan ta del av den. Länk kom-
mer att meddelas på www.tobaksfakta.se

Rapporter från
Göteborg och Uppsala
Tobak eller Hälsa har talat med de
regionalt ansvariga i två av landets 21
landsting/regioner (inräknat Gotland)
för att få en lägesrapport om arbetet
med Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige 2025.

PER HAGLIND, tidigare
stadsläkare i Göteborg och
ordförande i Yrkesförening-
ar mot Tobak, samordnar
Endgameprojektet i Västra
Götaland. Så här berättar

han:
– Vi har bildat en särskild arbetsgrupp för

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 i
regionen. Gruppen har en bred samman-
sättning med företrädare för bland andra
länsstyrelsen, hälso- och sjukvården,
Regionalt Cancercentrum Väst, kommuner
och ideella organisationer. Ett flertal av
medlemmarna arbetar med tobaksavvänj-
ning. 

– Att inrikta oss på opinionsbildning i
stället för mer konkret tobaksförebyggande
arbete, som de flesta av oss är mer vana vid,
är en omställning och den har fått lov att ta
lite tid. Vi har diskuterat mycket om tanken
på ett slutdatum för rökningen och lärt oss
mer om dessa idéer för att kunna komma
fram till hur vi ska jobba. Många i gruppen
tycker att den nya vinkeln på jobbet är ett
lyft som gör att vi kan samla oss på ett
annat sätt än tidigare.

– Genom bikupediskussioner har vi kom-

mit fram till ett antal insatser som vi ska
göra för att stärka Tobacco Endgame-
tanken i vår region och vi har också utsett
ansvariga för dessa insatser. Det har till stor
del handlat om att kontakta olika personer
och organisationer för att bredda vårt arbe-
te ännu mer. Nu avrapporteras dessa insat-
ser vartefter, samtidigt som vi förbereder
oss för att börja kontakta politiker på valbar
plats.

– Det är viktigt för oss i en sådan här 
regional grupp att den nationella nivån i
projektet är tydlig. Att vi får information
om vad som händer nationellt och bra stöd
från nationell nivå.

MARGARETA PANTZAR,
tobakssamordnare vid
Enheten för folkhälsa, forsk-
ning och utveckling i primär-
vården i Uppsala läns lands-
ting och styrelseledamot i
Psykologer mot Tobak, samordnar
Endgameprojektet i Uppsala län. Så här
berättar hon:

– Vår arbetsgrupp för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025 består av företrädare
för bland andra Hälsoäventyret, Regionalt
Cancercentrum, kommuner, länsstyrelsen,
ideella organisationer och hälso- och
sjukvården. Vi arbetar mycket via redan
befintliga nätverk som binds ihop till ett
större.

– Våra diskussioner har handlat en hel del
om de möjligheter vi har att påverka tack
vare våra yrkesroller. Jag brukar säga att ”Vi
som vet vad som händer ska säga vad vi
tycker”. Och tänkandet kring detta mognar
allt mer blad dem som deltar i arbetet.

– Hittills har vi framför allt arbetat med
att sprida information om förslaget om
utfasning av rökningen genom att nappa på
olika evenemang och be att få komma dit
och informera. Reaktionerna brukar bli
positiva eller neutrala, vi har inte mött
några negativa reaktioner. Framöver kom-
mer vi att satsa mer på att kontakta politi-
ker.

– En av våra satsningar är riktad till skol-
orna. Vi engagerar elever från årskurs 6 och
uppåt och ber dem tänka och skriva kring
frågan ”Hur skulle man kunna göra Sverige
rökfritt?”. Vi planerar att samla elevernas
svar i en enkel bok som kan lanseras i sam-
band med rökfria veckan (vecka 47) i höst.
Skolsatsningen sker i samarbete med
Hälsoäventyret, länsstyrelsen och Upplands
idrottsförbund.

Tobacco Endgame – nu växlar vi upp!



Höj tobaksskatterna! Det är
det tema världshälsoorganisatio-
nen, WHO, valt som tema för
Tobaksfria dagen, World No
Tobacco Day, 31 maj 2014.
Skattehöjningar anses som det
mest effektiva verktyget för att
minska tobakskonsumtionen.
En höjning som gör tobakspriset
tio procent högre minskar
tobakskonsumtionen med 4 pro-
cent i höginkomstländer och upp
till 8 procent i övriga länder.

Etiopien har som 178e landet i
världen ratificerat WHO:s ram-
konvention om tobakskontroll.
Det innebär att närmare 90 pro-
cent av jordens befolkning bor i
länder som anslutit sig till tobaks-
konventionen och därmed lovat
att tillämpa konventionens inne-
håll i sitt eget land. 

Astma- och allergiförbundet
kräver tillsammans med
Tobaksfakta – oberoende tankes-
medja – lagändringar som mins-
kar riskerna för passiv rökning i
bostadshus. Det finns ett stort
intresse för rökfria bostäder i
flerfamiljshus, men brist på
lagstöd får fastighetsägare att
tveka. 
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”Vi märker att det är
mycket fler ungdomar i vår
skola som röker nu än tidi-
gare – vad ska vi göra? Kan
ni hjälpa oss?”

Elevhälsan och folkhälsoan-
svariga i Dalakommunen
Leksand fick flera sådana sig-
naler under 2013. När de nu
tar itu med den oroande tren-
den så börjar de med – de
vuxna.

– Rökning har blivit vanliga-
re både på högstadiet och
gymnasiet och rektorer har
vänt sig till oss och bett om
hjälp, berättar Lena Ryen
Laxton, folkhälsoplanerare i
Leksands kommun.

När hon och hennes medar-
betare nu startar ett arbete
mot den ökande rökningen
bland unga, fokuserar de först
på de många vuxna förebilder
som finns bland kommunens
anställda. Leksand införde
rökfri arbetstid 2008. Många
anställda slutade röka då och
kommunen har en stående
policy att erbjuda stöd för dem
som vill sluta. 

– Men det är en utmaning
att hålla detta med rökfri
arbetstid levande, att få det att
sitta i väggarna. Vi ser i dag att
det inte följs överallt och där-
för startar vi nu den satsning
som vi kallar Rökfri arbetstid,
steg 2, säger Lena Ryen
Laxton.

Att få alla kommunens
anställda vid skolor och andra
verksamheter att följa policyn
om rökfri arbetstid, ses som ett
nödvändigt första steg för att
påverka ungdomarnas attity-
der. Kommunens chefer kom-
mer att inbjudas till diskussio-
ner om hur man ska få rökfri
arbetstid att fungera och per-
sonalen kommer att få förnya-
de erbjudanden om stöd vid
tobaksavvänjning. En avvänj-
ningskurs kommer att arran-
geras i höst med stöd av bland
andra landstingets tobaksav-
vänjare från Kvarnsvedens 
vårdcentral i Borlänge.

Vilka insatser som ska riktas
direkt till skolorna planerar en
arbetsgrupp nu för fullt. I
gruppen ingår folkhälso-
samordnaren, ungdomsstödja-

re, elevhälsoföreträdare och
representanter för ungdoms-
mottagningen och elevrepres-
entanter ska också rekryteras.

– Ska vi nå ut ordentligt så
måste vi även få med ungdo-
marna själva i planeringen,
säger Lena Ryen Laxton.

En nulägesanalys av skolrök-
ningen har just avslutats och
olika insatser kommer att
genomföras i höst. Konceptet
är att arbeta med ”både piska
och morötter”, förklarar Lena
Ryen Laxton. Piskan utgörs av
den tillsyn av rökfria skolgår-
dar som länsstyrelsen ansvarar
för och en morot är utbild-
ningar och inspiration i regi av
A Non Smoking Generation
som skolorna har chansen att
få. 

Lena Ryen Laxton är överty-
gad om att den breda satsning-
en på både vuxna och unga och
det långsiktiga arbetssättet är
rätt väg att gå:

– Vi vill göra något ordent-
ligt i stället för att smådutta, så
att vi får förändringar som hål-
ler!

På bilden (hämtad från www.europa.eu)
kan du se hur cigarettpaket kommer
att se ut inom två år. Det reviderade
tobaksproduktdirektivet har nu anta-
gits av Europaparlamentet och kom-
mer att godkännas av ministerrådet 14
mars. EU:s länder får nya tobakslagar
som bland annat förändrar cigarett-
paketens utseende.

Enlig det nya direktivet ska varningar med
text och bild täcka 65 procent av paketens
fram- och baksidor. Direktivet säger också
att länder som vill får pröva att gå längre
och införa helt standardiserade – ”neutrala”
– förpackningar.

Tillsatser som kan göra cigaretter och
rulltobak attraktivare genom att tillföra en
”karaktäristisk smak” förbjuds. Även men-
tol förbjuds, men först från år 2020.

En viktig nyhet i det reviderade direktivet
är också att elektroniska cigaretter regleras.
Dessa ska klassas som läkemedel om de

genom sin ”presentation eller funktion”
kan antas vara till för att hjälpa rökare att
sluta, och annars som tobaksvaror. Om de
klassas som läkemedel måste de (på samma
sätt som nu gäller i Sverige) godkännas av
en läkemedelsmyndighet för att få säljas.
När de klassas som tobaksvaror omfattas e-
cigaretterna av samma reklamregler som
tobaksvaror. I det fallet får nikotinhalten
inte överstiga 20 milligram per milliliter.
Återfyllbara patroner tillåts, men e-cigaret-
terna måste göras barnsäkra och förses med
hälsovarningar. 

Åldersgräns för e-cigaretter och använd-
ning av e-cigaretter i rökfria miljöer är frå-
gor som inte behandlas i direktivet, utan
som länderna får lagstifta om på egen hand
om de önskar.

Revideringen innebär bland annat också
ett fortsatt snusförbud i EU och att Sverige,
som är undantaget från förbudet, i fortsätt-
ningen själv får bestämma om snusets inne-
håll.

Medlemsländerna har två år på sig att
införa direktivets regler i sin nationella
lagstiftning. Vid ett seminarium om direk-
tivet i Stockholm meddelade Ulrik
Lindgren, politiskt sakkunnig hos barn-
och äldreminister Maria Larsson, nyligen
att en utredning kommer att få i uppdrag
att föreslå hur det reviderade direktivet ska
införas i svensk lag. Socialdepartementet
kommer inom kort att börja skriva direkti-
ven till denna utredning, som bland annat
kommer att lägga förslag om regleringen av
e-cigaretter i vårt land, utifrån direktivets
riktlinjer.

Bred satsning mot ökad
rökning bland unga i 

Äntligen ett nytt tobaksproduktdirektiv



ges ut av paraplyorganisationen Yrkesföre-
ningar mot Tobak (�www.tobaccoor-
healthsweden.org) där fem föreningar samar-
betar för en tobaksfri framtid.

Kansli:
Marianne Roos och Sara Sanchez Bengtsson
Tel: 08-669 81 58, fax: 08-669 81 65,
Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress: Box 738, 101 35 Stockholm
E-post: info@ymtkansli.org

Ansvarig utgivare: Lena Sjöberg,
tel 070-663 68 34 e-post: lena.sjoberg@lio.se
Redaktör: Helene Wallskär, tel 070-228 20
98 e-post: helene@mediaproduktion.se
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

LÄKARE mot TOBAK
�www.doctorsagainsttobacco.org

TANDVÅRD mot TOBAK
�www.dentistryagainsttobacco.org

SJUKSKÖTERSKOR mot TOBAK
�www.nursesagainsttobacco.org

LÄRARE mot TOBAK
�www.teachersagainsttobacco.org

PSYKOLOGER mot TOBAK
organiserar även socionomer och 
folkhälsovetare
�www.psykologermottobak.org

Tobak eller Hälsa Yrkesföreningarna

�Yrkesföreningarnas årsmöten 2014
Tandvård mot Tobak: 18 februari
Lärare mot Tobak: 3 mars
Yrkesföreningar mot Tobak: 17 mars
Läkare mot Tobak: 18 mars
Sjuksköterskor mot Tobak: 4 april
Psykologer mot Tobak: 7 april

�Tisdag 18 mars kl 18-19.30 anordnar
Svenska läkaresällskapet ett seminarium
på temat Surgeon General och den 50-
åriga kampen mot tobaksindustrin.
Mötet webb-TV-sänds. Läs mer på
www.sls.se/Aktuellt/Senaste-nytt/183-
Kampen-mot-tobaksindustrin/

�Snart är det dags för den sjätte euro-
peiska konferensen om tobakspreven-
tion, ECTOH. Den arrangeras 26-29
mars i Istanbul, Turkiet. Program och
övrig information på www.ectoh.org

�Sjuksköterskor mot Tobak anordnar
en utbildningsdag på temat jämlikhet
och tobak kl 14-17.30 fredag 4 april på
St Gertrud i Malmö. Ur programmet:
Tobacco Endgame, genusfrågor, lika
chans för alla till lyckad operation,
invandrare och tobak samt att hantera
misslyckanden. Anmälan till marian-
ne@ymtkansli.org. Mer information på
www.nursesagainsttobacco.org

�Den 7 april 2014 arrangerar
Psykologer mot Tobak en studiedag om

ungdomar och tobak på Klara Östra
Kyrkogata 10 i Stockholm. Programmet
pågår kl 10-15.30 och årsmötet börjar
kl 16. Studiedagen handlar om ungas
tobaksvanor, tankar och attityder och
om hur vi bäst hjälper unga att vara
tobaksfria. PmT-medlemmar deltar
kostnadsfritt, övriga intresserade är väl-
komna i mån av plats och betalar då 350
kronor. Mer information och anmälan
på www.psykologermottobak.org

�Tisdagen 8 april kl 13-16 inbjuds alla
intresserade till fortsatt utbildning och
vidare diskussioner inom projektet
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025. Platsen är Svenska Läkare-
sällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i
Stockholm. Mer information och anmä-
lan på www.tobaksfakta.se

�Örebro universitet arrangerar den
återkommande mötesplatsen
Reflektion kring prevention 7-8 maj
2014. Under två dagar kan de som
arbetar professionellt eller ideellt inom
ANDT-området mötas för erfarenhet-
sutbyte och reflektion. Konferensen
fokuserar på ANDT-förebyggande arbe-
te som en god investering.
Medverkande kommer vara forskare,
politiskt ansvariga och sakkunniga inom
såväl ideell, offentlig som privat sektor.
Mer information: www.oru.se/reflek-
tionkringprevention

På gång
Hallå där…
...Lisbeth Nilsson, gymnasielärare i
Skåne och styrelseledamot i Lärare
mot Tobak, vad tycker du är vikti-
gast när det gäller det tobaksföre-
byggande arbetet i skolan just nu?

– Att vi fortsätter jobba för en tobaks-
fri skoltid. Vi måste få alla lärare med på det. Än så
länge finns det fortfarande en del som tycker att de har
för mycket att göra för att engagera sig i den här frå-
gan. Och så måste vi få skolledningarna att ta beslutet.
Men räcker det inte att försöka göra skolgårdar-
na rökfria?

– Det är viktigt att de blir det, men det räcker inte
om vi ska kunna påverka ungdomars tobaksvanor. Då
behöver all arbetstid i skolan vara rökfri för både ele-
ver och all personal.
Hur ser det ut på skolan där du arbetar?

– Jag undervisar i ämnena handel och turism på
Sydskånska gymnasiet i Ystad. Vi har 1 500 elever och
alltför många röker och det är väldigt mycket rökning
vid våra entréer. Egentligen kan jag inte se någon för-
bättring när det gäller detta sedan jag blev lärare för 20
år sedan. Vi har en skolpolicy som säger att om man
ser en elev röka så ska man som lärare i första hand
kontakta mentorn och i andra hand föräldrarna. Men
det varierar väldigt mycket hur policyn följs och vad
det ger för resultat.

– Om man ska få till en ordentlig förändring så
behövs en större kraftsamling och att frågan priorite-
ras. Det räcker inte att det går ut ett mejl ibland om
vilka rutiner som gäller om en elev ses röka.
Vad brukar du göra när du möter elever som
röker?

– Jag stannar nästan alltid och pratar med dem, att
bara köra i väg dem tycker jag känns meningslöst.
Ibland blir det givande samtal, ibland får jag fingret.
Det brukar gå bra när jag har lite mer tid och kan lyss-
na lite mer på hur de själva tänker. Att prata om sjuk-
dom och förtida död med tonåringar är inte lönt, men
rökningens påverkan på ekonomi och utseende går
det ofta att diskutera. 

– Det kan kännas tungt ibland att prata tobak med
rökande gymnasieungdomar, men kanske sår jag ett frö.

�Du kommer väl till Umeå i oktober? Den 2-3 oktober arrangeras Sveriges
största nationella konferens om tobaksprevention, LUFT, i Europas kulturhuvud-
stad 2014 och förberedelserna är i full gång. På webbsidan www.luftkonferens.nu
kan du följa dem och det är också där du anmäler dig till konferensen.
Temat för programmet är Tobaksfri framtid, och fokus ligger på hur vi ska arbeta
för att kunna erbjuda våra unga ett tobaksfritt samhälle. Det nationella arbetet
kommer att speglas brett, men nordiska och internationella utblickar görs också.
LUFT-konferencier blir den välkända journalisten Sverker Olofsson, som vi alla
minns från konsumentprogrammet Plus i över 20 år.

�”SKYDDA folkhälso-
politiken mot tobaks-
industrin – en vägled-
ning” heter en ny skrift
från Tobaksfakta – obe-
roende tankesmedja.
Vägledningen är skriven
av Paul Nordgren,
tobakspolitisk expert.
Skriften presenterar de
viktigaste riktlinjerna
för politiker och tjänste-
män när det gäller kon-
takter med tobaksin-

dustrin och ger exempel
på hur reglerna kan
omsättas i praktiskt var-
dagsarbete.

– Kunskapen om
tobakskonventionen och
inte minst om artikel 5.3
behöver höjas i Sverige
och därför ger vi nu ut
den nya skriften, säger
Ewy Thörnqvist.

Skriften kan beställas
eller laddas ned på
www.tobaksfakta.se

Ny skrift ska vägleda besluts-
fattare om tobaksindustrin


