
	   	   	   	   	  
	   	  

	  

Tobakskiosker	  på	  Way	  Out	  West	  –	  hur	  blir	  det	  2014?	  

Helgen	  den	  7	  -‐9	  augusti	  2014	  kommer	  Way	  Out	  West	  att	  arrangera	  en	  musikfestival	  i	  Slottsskogen	  i	  

Göteborg.	  Way	  Out	  West	  har	  vunnit	  priset	  ”The	  Green	  Operations	  Award”	  för	  sitt	  miljöarbete.	  Äran	  
delades	  med	  Renova	  som	  sköter	  sopphanteringen	  på	  festivalområdet.	  Priset	  tillkännagavs	  på	  
European	  Festival	  Awards	  som	  hölls	  i	  nederländska	  Groningen	  i	  januari	  2014.	  	  

Sverige	  ratificerade	  Världshälsoorganisationens	  Tobakskonvention	  (WHO	  Framework	  Convention	  on	  

Tobacco	  Control,	  FCTC)	  år	  2005	  och	  har	  därmed	  åtagit	  sig	  att	  omsätta	  den	  i	  praktiken.	  
Tobakskonventionen	  innehåller	  en	  särskild	  artikel	  (5.3)	  som	  framhåller	  att	  folkhälsopolitiken	  måste	  
skyddas	  mot	  påverkan	  från	  kommersiella	  och	  andra	  viktiga	  intressen	  inom	  tobaksindustrin.	  

Tobakskonventionens	  rekommendationer	  innebär	  bland	  annat	  att	  göra	  det	  svårare	  för	  
tobaksindustrin	  att	  marknadsföra	  sina	  produkter	  och	  allt	  samröre	  med	  tobaksindustrin	  ska	  redovisas	  
öppet	  och	  ärligt.	  

Way	  Out	  West	  har	  vunnit	  pris	  för	  sitt	  miljöarbete.	  Vi	  undrar	  om	  det	  även	  i	  år	  kommer	  att	  vara	  tillåtet	  

att	  sälja	  tobaksprodukter	  inne	  på	  festivalområdet?	  

	  Cigarettfimpar	  är	  den	  vanligaste	  formen	  av	  nedskräpning.	  Hur	  kommer	  arrangörerna	  att	  hantera	  
nedskräpning	  av	  fimpar	  på	  festivalområdet	  under	  festivalen?	  

Ska	  Way	  Out	  West	  vara	  trovärdiga,	  vinna	  miljöpris	  och	  fortsättningsvis	  ha	  ett	  hållbarhetstema	  med	  
miljön	  i	  fokus	  så	  ska	  tobakskioskerna	  bort	  och	  vi	  kräver	  en	  öppen	  redovisning	  av	  samröre	  med	  

tobaksindustrin.	  Festivalområdet	  måste	  bli	  en	  rökfri	  zon.	  

	  

Göteborg	  den	  10	  mars	  2014	  
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