Pressmeddelande
Måndagen den 1 juni 13.00, på tioårsdagen för införandet av rökfria serveringsställen, samlas representanter
från det svenska tobaksnätverket på Socialdepartementet, Fredsgatan 9, Stockholm, för att gemensamt lämna
över namnlistor som samlats in de senaste åren.
Tusentals människor har med glädje stött uppropet ”Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025”. Ett arbete
som pågår i många länder i världen där också flera har satt ett slutdatum för tobaken. Några exempel är
Irland 2025, Skottland 2034 och Finland 2040.
Tobaksindustrin tjänar miljarder på att miljoner blir sjuka och dör. I Sverige dör 32 personer varje dag i
rökrelaterade sjukdomar - något som till 100% är förebyggbart.
Vi tror på våra svenska politiker, att de värnar folkhälsan och vill fatta kloka beslut, speciellt om det finns en
stark opinion. Och det finns idag ett starkt stöd och de flesta, oavsett eget tobaksbruk stödjer uppropet
Tobacco Endgame Ett Rökfritt Sverige 2025.
Ett måldatum är nödvändigt för att våra barn och unga ska få växa upp i ett tobaksfritt samhälle. Det är
nödvändigt för att minska sjuklighet och vårdkostnader så att resurserna bättre räcker för de
sjukdomstillstånd som inte går att förebygga.
Tobak sprider sjukdom och förtida död. Regering och riksdag kan ändra på detta. Sverige har lagar och ställt
sig bakom konventioner som stödjer insatser för att minska tobaksbruket. Vi har t ex. tobakslagen, hälso- och
sjukvårdslagen, barnkonventionen och tobakskonventionen som raticiferades 2005 i samband med beslutet
om rökfria serveringsställen, en konvention som utgår från evidensbaserade åtgärder.
Internationellt har en hel del åtgärder vidtagits i högre utsträckning än vad som hittills skett nationellt.
Vi vill tro på våra politikers vilja till en tobakspolitik som inte accepterar tobakens förödande konsekvenser.
Det kan göras. Andra har gjort det. Nu är det Sveriges tur.
”Tobacco Endgame” – för ett tobaksfritt Sverige år 2025!
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