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Tobakskiosker	  på	  Way	  Out	  West	  –	  hur	  är	  det	  möjligt?	  

Helgen	  den	  8-‐10	  augusti	  arrangerade	  Way	  Out	  West	  en	  musikfestival	  i	  Göteborg.	  En	  musikfestival	  
med	  ett	  hållbarhetstema	  med	  miljön	  i	  fokus	  och	  med	  utgångspunkt	  i	  ”de	  tre	  benen”	  Miljö,	  Ekonomi	  

och	  Sociala	  värden.	  Det	  serverades	  till	  exempel	  endast	  vegetarisk	  mat,	  uppmanade	  deltagare	  att	  åka	  
kommunalt,	  använde	  LED-‐lampor	  för	  att	  spara	  energi,	  första	  festivalen	  i	  Sverige	  att	  KRAV-‐certifieras	  
etc.	  En	  värdefull	  satsning	  som	  andra	  festivaler	  bör	  ta	  efter.	  Men	  hur	  kan	  arrangörerna	  tillåta	  att	  

tobakskiosker	  finns	  inne	  på	  festivalområdet?	  Hur	  kan	  arrangörerna	  tillåta	  tobaksindustrins	  
exponering	  av	  sina	  produkter	  på	  en	  musikfestival	  där	  barn,	  unga	  och	  gamla	  exponeras	  för	  passiv	  

rökning.	  

Tobaksprodukternas	  tillgänglighet	  och	  exponering	  på	  festivalområdet	  lockar	  icke	  rökande	  ungdom	  
att	  pröva	  på	  –	  rökning	  och	  festivalupplevelser	  ska	  inte	  bli	  ett.	  	  	  

Tobak	  är	  varken	  kravmärkt,	  rättvisemärkt	  eller	  ekologisk	  odlad.	  All	  form	  av	  tobak	  är	  skadlig	  och	  har	  
effekt	  på	  miljö	  och	  hälsa.	  En	  cigarett	  innehåller	  drygt	  4	  000	  kemiska	  ämnen,	  varav	  ett	  50-‐tal	  är	  kända	  

som	  cancerframkallande.	  Det	  finns	  forskning	  som	  visar	  att	  all	  passiv	  rökning	  är	  skadlig	  och	  det	  finns	  
inte	  några	  säkra	  nivåer	  för	  att	  utsätta	  andra	  för	  rök.	  Exponering	  för	  passiv	  rökning	  gäller	  även	  
utomhus	  i	  samband	  med	  rökning	  –	  ibland	  jämförbar	  med	  inomhusnivåer	  beroende	  på	  antal	  

cigaretter,	  avstånd	  till	  rökkällan,	  vindriktning	  och	  hastighet.	  

Cigarettfimpar	  är	  den	  vanligaste	  formen	  av	  nedskräpning.	  Fimpen	  innehåller	  filter	  och	  resterande	  
tobaksprodukter	  som	  slängs	  på	  marken	  och	  hamnar	  i	  våra	  vattendrag.	  I	  de	  tobaksproducerade	  
länderna	  påverkas	  miljön	  genom	  en	  omfattande	  skogsskövling	  vid	  odling	  av	  tobak.	  Tobaksplantan	  

kräver	  mycket	  bekämpningsmedel	  som	  påverkar	  miljön	  och	  hälsan	  för	  de,	  ofta	  kvinnor	  och	  barn,	  som	  
arbetar	  på	  tobaksfälten.	  

Den	  totala	  kostnaden	  för	  rökning	  är	  mycket	  omfattande.	  Endast	  de	  medicinska	  skadeverkningarna	  
för	  rökning	  beräknades	  2009	  kosta	  det	  svenska	  samhället	  ca	  30	  miljarder	  kronor.	  Dessutom	  

tillkommer	  kostnader	  för	  passiv	  rökning.	  

Ska	  Way	  Out	  West	  vara	  trovärdiga	  och	  fortsättningsvis	  ha	  ett	  hållbarhetstema	  med	  miljön	  i	  fokus	  så	  
ska	  tobakskioskerna	  bort	  och	  gör	  festivalområdet	  till	  en	  rökfri	  zon	  nästa	  år.	  
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