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Förbundsordföranden har ordet 

Henrik Ripa
Förbundsordförande i VISIR

Friheten att slippa rök är alltid viktigare än rätten att få röka.
Det är med stor glädje jag nu tar på mig 
ordförandeskapet i Riksförbundet VISIR. 
Jag lever efter devisen: ”Den som är galen 
nog att tro att han kan förändra världen 
är den som till slut gör det”. Vi har sett det 
”omöjliga” ske flera gånger. Berlinmu-
rens fall och införandet av rökförbud på 
krogen var båda lika otroliga innan det 
hände. Vi har nu ett stort folkligt stöd 
för att faktiskt sätta ett slutdatum för 
rökningen. VISIR:s mål är ett tobaksfritt 
Sverige år 2025.

I mitt arbete i Sveriges Riksdags social-
utskott är det lätt att känna sig nedslagen 
oavsett om det handlar om övergrepp mot 
barn eller människor som inte får den vård 
man behöver. Men då måste man se tillbaka 
och se det vi faktiskt har lyckats åstad-
komma. När jag för 25 år sedan började 
i arbetslivet tyckte min chef att det var en 
självklarhet att få röka på kontoret. Idag 
framstår den som röker inomhus som om 

de vore urklippta direkt ur 50-talets Mad 
Men utan medkänsla för sin omgivning. 

Just nu har vi ett gyllene tillfälle till 
ytterligare förändring. Tobaksdirektivet, 
verktyget som är tänkt att minska röknin-
gen och försvåra det för tobaksindustrin, 
har landat på EU-politikernas skrivbord. 
Med förslag om stora varningsbilder, 
spårbara paket och förbud mot vissa 
smaktillsatser är vi redan på rätt väg. 
Men vi behöver höja åldersgränsen, 
införa förbud mot reklam för tobak på 
försäljningsställen, lagstifta om rökfria 
uteserveringar, perronger och lekplatser. 
Påtvingad rök är aldrig OK. Friheten att 
slippa rök är alltid viktigare än rätten att 
få röka.

Vi måste öka tillgängligheten för aller-
giker som inte kan använda kollektiv-
trafiken för att det röks på perronger eller 
gå in i butiker eller restauranger för att det 
röks utanför dörrar. Även vi som inte lider 

av allergi störs av rökare på perrongen i 
rusningstrafiken. Genom exempelvis rök-
fria perronger ökar vi allergikers frihet att 
ta del av samhället.

Ändrade värderingar är ett viktigt 
verktyg i kampen mot rökning. Det räcker 
dock inte hela vägen. Vi behöver tuffare 
lagar mot resursstarka tobaksbolag. De 
har hur mycket pengar som helst och ofta 
riktar reklam mot barn. Deras kunder kan 
inte göra ett rationellt val när de väl har 
börjat. Tobaksindustrin måste stoppas och 
fullt ut betala de kostnader som rökningen 
kostar samhället. Lågt räknat kostar rök-
ningen 30 miljarder årligen bara i Sverige. 
Men det är inte det värsta, det värsta är 
att just idag dör 18 personer till följd av 
rökning och varje dag i Sverige. Vi måste 
sätta ett stopp på detta vanvett.

Henrik Ripa

Omslag: istockphoto.com
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Detta var rubriken för ett seminarium 
som anordnades i Stockholm den 14 
maj. Där diskuterades om Media Doctor 
kan bota hälsojournalistiken. Media 
Doctor är ett samarbete mellan läkare, 
folkhälsoforskare, journalister och 
andra aktivister om att först formulera 
kriterier för god hälsojournalistik och 
sedan löpande granska om kriterierna 
uppfylls i de breda nyhetsmedierna. 
Media Doctor startade i Australien 
och har sedan i olika former spritts 
till Kanada, Japan, Hong Kong, USA, 
Tyskland och Sverige.

I panelen fanns Inger Atterstam, 
medicinjournalist, Johan Calltorp, profes-
sor och projektledare Forum för Health 
Policy, David Finer, medicinjournalist och 
Thorbjörn Larsson, vd Vårdalstiftelsen. 
Moderator var Fredrik Hed, medicin-
journalist och apotekare.

VISIR representerades på seminariet 
av Bo Hellgren och Jacob Edmanner. De 
märkte en stor oro bland deltagarna för 
att hälsojournalistiken i Sverige och i många 
andra länder försämras. En amerikansk 
studie av över 1700 medicinska nyhets-
inslag i press, radio och TV 2006-2012 
pekar på stora brister vad gäller medierap-
porteringen om nya behandlingsmetoder. 
Tydligt är att minskade resurser inom 
media ger sämre kvalitet.

Även i Sverige har man kunnat skönja 
samma brister, och man befarar att 
kvaliteten på rapporteringen ytterligare 
försämras. David Finer, som är en av 
initiativtagarna till Media Doctor i 
Sverige, hoppas kunna bidra till förbättrad 
kvalitet på rapporteringen inom hälso-
journalistiken. 

VISIR vill att all viktig information om 
tobakens skadeverkningar ska nå ut till 
allmänheten, och hyser därför oro för att 

fakta kan falla bort i nyhetsrapporteringen. Vi 
har därför all anledning att följa utveck-
lingen inom hälsojournalistiken. 

Jacob Edmanner

Hur mår hälsojournalistiken i Sverige?

Folkhälsoinstitutet ordnade nyligen 
en konferens, ”Tio år med Sveriges 
folkhälsopolitik” vid Norra Latins 
konferenscentrum i  Stockholm 
den 13-14 maj. Det var en välfylld 
konferens med många talare. Även 
några internationella talare bidrog, 
från Norge, Holland, Irland och USA. 
Dessutom hölls en posterutställning i 
angränsande lokaler.

Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah 
Wamala höll hälsningsanförande och 
sammanfattade konferensen vid avslutnin-
gen också.

En politikerdebatt med alla riksdag-
spartier stod också på programmet på 
tisdagen. Där företräddes moderaterna 
av Henrik Ripa, välbekant även som 
VISIRs förbundsordförande. För folkpar-
tiet deltog Barbro Westerholm, som vi 
även känner som tidigare generaldirektör 
för Socialstyrelsen. Övriga deltagare var 
Gunnar Sandberg (S), Gunvor Ericson 
(MP), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson 
(V), Anders Andersson (KD) och Rickard 

Nordin (C). 
Moderator för debatten var en journal-

ist, Thord Eriksson. Han företog några 
direkta frågor till panelen, som ”Behöver 
folkhälsopolitiken refereras”, där delta-
garna måste svara Ja eller Nej genom att 
visa kort. Det blev ett blandat svar på den 

frågan, även inom regeringsalliansen. En 
sammanfattning kan nog vara att folkhäl-
sopolitiken har haft framgångar, men 
många utmaningar återstår.

Arne Stråby

Folkhälsodagar med politikerdebatt

Åtta riksdagspartier diskuterade folkhälsopolitiken. 
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stöd namninsamlingensaktionen! 

Klassa Nikotinet som Narkotika
Var med i opinionen för att sätt stopp för tobaksbranschens rekrytering av barn och ungdom i nikotinberoendet. 

Klassa Nikotinet som Narkotika
http://upprop.nu/NUXP

Blir medlem i VISIR pg  60 04 07 - 2
www.visir.a.se/bli-medlem/  

Allt som VISIR byggt upp under 40 år behöver nu försvaras !

DN:s art ikel  om ett  s lutdatum 
för tobaksbruket fick ett snabbt 
instämmande i en signerad artikel av 
ledarskribenten Susanna Birgersson. 
”Det är bara en tidsfråga nu. Kampen 
är egentligen redan vunnen, och allt 
som återstår är diskussionen om hur 
utfasningen ska genomföras på bästa 
möjliga sätt.” skriver hon.

VISIR anser att för att en avveckling av 
tobaksbruket ska bli möjlig räcker det inte 
med politiska beslut av riksdag, landsting 
och kommuner. Det måste också stödjas 
av massmedia. Därför är det mycket 

värdefullt att media tar ställning. 
Susanna Birgersson skriver vidare:

”För tio år sedan hade totalförbud mot 
rökning varit otänkbart. Då stod striden 
om rökförbud på kaféer och krogar. Men 

det som kändes radikalt och frihetsins-
kränkande då är rena självklarheter idag. 
Tanken på att ta upp en cigg och börja 
bolma över en fika är bisarr.

Nästan alla är överens om att rökning 
inte för något gott med sig, och ingen 
bestrider längre dess mycket negativa 
inverkan på kondition och hälsa. De 
flesta som är beroende tycks önska att de 
inte var beroende. ”Det är gott” hävdar 
knappast ens rökarna själva.”
Bra talat, Susanna! Vi kan bara instämma.

Arne Stråby

färdigbolmat?

Susanna Birgersson

I en debattartikel i Läkartidningen i 
januari i år krävde Göran Boëthius 
och Hans Gilljam ett slutdatum för 
tobaksbruk. Samma krav framfördes 
i mars i Dagens Nyheter. De vill få 
läkarkollegorna landet runt att engagera 
sig i opinionsbildningen för ett svenskt 
slutdatum.

Nya Zeeland har valt år 2025, Finland 
2040, och i flera andra länder diskuteras 
förslag på slutdatum. Skälet är att ett 
sådant datum ger ett tydligt mål att 
sikta mot, som kan öka drivkraften i det 
tobaksförebyggande arbetet. Men det 
räcker inte att bestämma ett årtal, man 
måste också besluta om konkreta åtgärder 
för att nå det tobaksfria målet.

Göran Boëthius och Hans Gilljam är 
båda lungläkare och välkända profiler i 
det tobaksförebyggande arbetet. Boëthius 
är ordförande i styrelsen för Tobaksfakta 
och styrelseledamot i Läkare mot tobak. 
Gilljam är ordförande i Läkare mot 
Tobak. I sin artikel pekar de på tobakens 
oacceptabla skadeverkningar och förkla-
rar varför de anser att det är dags för en 

ny strategi i tobakspolitiken:
”Det innebär att vi säger: »nu får det 

vara nog«, nu sätter vi en bortre parentes 
för ett århundrade då tobaksbruket skör-
dat fler liv än alla andra katastrofala hän-
delser sammanlagt”. De menar att vi inte 
längre accepterar 6 000 förtida tobaksre-
laterade dödsfall i Sverige varje år och att 
vi minskar toleransen för skador som kan 
förebyggas. 

VISIR anser naturligtvis också att 
tobaksbruket måste avvecklas, ju förr 
desto bättre. Om det sedan är möjligt 
återstår att se.

Arne Stråby

slutrökt?

Hans Gilljam Göran Boëthius

”För tio år 
sedan hade 

totalförbud mot 
rökning varit 
otänkbart.”
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VISIR
tfn 08-591 28 211
E-post: visir@telia.com
www.visir.a.se

Cancerfonden
tfn 08-744 10 00
www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden,
tfn 08-566 242 00,
www.hjart-lungfonden.se

A Non Smoking Generation
tfn 08-10 93 00
www.nonsmoking.se

Lärare mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-669 81 58

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-669 81 58

Mun- & Halscancerförbundet
tfn 08-655 83 10

Farmaci mot tobak
tfn 08-669 81 58

Tandvård mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.dentistryagainsttobacco.org

Astma- och Allergiförbundet
tfn 08-506 28 200
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

nätVerket För tobakspreVention

Som framgår på annan plats här valdes 
Henrik Ripa till ny förbundsordförande i 
VISIR. Han är riksdagsman från Lerum, 
och jag har träffat honom i hans rum 
där för att höra lite om vad han vill göra 
närmast – både inom VISIR och i sitt 
arbete i riksdagen.

- Ett viktigt skäl för mig är att rädda 

människoliv. Rökningen resulterar i 18 
förtida dödsfall om dagen bara i Sverige. 
Jämför det med trafiken som tar ungefär 
ett liv om dagen eller andra kända 
dödsorsaker som våldsbrott, så inser man 
allvaret. 

- Det är samhällets ansvar att tobaks-
bolagen har fått hålla på så länge. För att 
begränsa rökningen måste lagstiftningen 

skärpas, och det är vi politiker som måste 
göra det. Vi måste försvåra det för tobaks-
bolagen.

- Australien har gått långt och är ett 
föredöme. Där får tobak bara säljas under 
disk, den får inte exponeras alls. Kunden 
måste veta vad han ska ha och ange vilket 
märke. Butiken får inte upplysa om vilka 
märken de har eller erbjuda ett annat. 
Tobaksbolagen stämde staten men förlorade 
i Australiens Högsta domstol.

- I riksdagen hoppas jag att Världshälso-
organisationens tobaksdirektiv kommer 
upp till behandling nu i år. Det blir bered-
ning i socialutskottet där jag sitter med.

- VISIR måste satsa på att få med fler 
aktiva ungdomar. Vi erbjuder nu ung-
domar under 26 år fritt medlemskap. 
Om de har en E-post adress så de kan få 
VISIR-aktuellt digitalt, vi lägger ju ut den 
i sin helhet på nätet. Vi hoppas att nå ut 
till långt fler på detta sätt. Så har du några 
ungdomar i din närhet som vill vara med, 
be dem att anmäla sig.

Vi önskar Henrik all framgång, både 
med VISIR och i riksdagen. Vi kan lägga 
till att han nu ingår även i Cancerfondens 
styrelse. VISIR ingår bland Cancerfondens 
huvudmän. VISIR är medlem i Tobaksfakta, 
som finns på nätet (www.tobaksfakta.se), 
ett viktigt organ för att föra ut fakta om 
tobakens skadeverkningar.

Arne Stråby

Henrik Ripa ny ordförande i VISIR

Henrik Ripa på sitt kontor.
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Nu gäller full fart framåt för den snart 
fyrtioåriga frihetsrörelsen VISIR. Det 
blev intrycket av Henrik Ripas anförande 
sedan han som den hittills yngste på 
denna post valts till ny förbundsord-
förande i Riksförbundet VISIR vid 
förbundsmötet, som hölls den 14 april i 
Hälsans Hus, Stockholm.

Ripa, 45, är riksdagsledamot från Lerum 
med ett mycket starkt engagemang för 
rökfria miljöer och kraftfulla åtgärder 
mot den ständigt pågående rekryteringen 
av nya nikotinberoende tonåringar.

Ytterligare två heltidspolitiker invaldes 
i den nya styrelsen om tillhopa nio personer. 
Lennart Axelsson från Nora är liksom 
Ripa riksdagsledamot. Stefan Nilsson är 
kommunpolitiker i Stockholm.

Därmed är landets tre största partier 
(s, m, mp) företrädda i VISIR-förbundets 
ledning av personer med den starka 
politiska vilja som behövs för att målet 
"Ett rökfritt Sverige 2025" ständigt ska 
hållas aktualiserat och adekvata åtgärder 
vidtas.

Avgående ordföranden Dick Jansson, 
Uppsala, fortsätter i förbundsstyrelsen. 
Nya i denna är Agneta Alderstig från 
Göteborg, som av styrelsen utsetts till 
förbundssekreterare, Jonatan Claesson 
från Stockholm, ny kassör, samt Monika 
Parsons från Vendelsö. Nyvald sam-
mankallande i valberedningen blev Seval 
Mert, projektledare hos statliga Trafik-
verket.

Såväl valet av ny styrelse som ny val-
beredning ledde till en markant sänkning 
av medelåldern i dessa viktiga instrument 
för VISIRs fortsatta arbete.

Valentin Sevéus

 Avgående förbundsordförande Dick Jansson och tillträdande Henrik Ripa.

Gert Essle och Agneta Alderstig i presidiet.

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation

Förbundsmöte med nya krafter
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Conny Carlsson
barnredaktör

visominteroker@hotmail.se
tel. 0733-74 78 60

Sommar!

Barnens sidor! 

CD tävling
Nu har du chansen att vinna Camilla 
Håkanssons hyllade debutskiva Ett 
barns funderingar! Vi lottar ut tre 
skivor! För att vinna behöver du svara 
på följande fråga:

i vilken stad växte Camilla 
Håkansson upp?
1. norrköping
X. nyköping
2. norrtälje

De tre första mail/vykorten med rätt 
svar som inkommer till kansliet vinner 
varsin skiva. Märk ditt mail eller vykort 
”CD-Tävling” och senast 30 september 
2013 behöver vi ditt svar. Namn på 
vinnarna meddelas i nästa nummer av 
VISIR Aktuellt.

Conny

Vi gärna emot tips 

om ny, gammal och 
bra barnmusik!

Vinnare Cd tävling nr 1-13
Ludvig Zimmerbäck, Markaryd

Zebastian Tjäder, Stockholm 
Maria Bergman, Visby 

Grattis! Ni vann 
LongKalsongs skiva 

"Maten är klar!"

Barnkrysset nr 8

Nytt nummer och ny intervju! Läs om Idol-Camilla som sadlade om och började 
skriva barnmusik istället!  Lagom till sommarvärmen är Barnkrysset tillbaka 
på Barnens Sidor och som vanligt kan man delta i vår populära CD-tävling. 
Denna gång har du möjlighet att vinna ett eget exemplar av Idol-Camillas hyllade 
barnskiva. Ung som gammal får tävla så var med du också! 
Ha en härlig sommar och fortsätt gärna att tipsa oss om ny, gammal och bra 
barnmusik!  Vill du bli vän med oss på Facebook?
Adressen är i så fall: www.facebook.com/visominteroker. 

Barnmusiksfestival 27 juli!
Missa inte sommarens bästa barnmusiksfestival!
BARNDAGEN i Almedalen i Visby, lördagen den 27 juli. 5 års jubileum i år och 
alltid fri entré! Live på scen: kl 13.00 Camilla Håkansson, kl 14.00 TORE and the 
NO SMOKERS samt kl 15.00 LongKalsong. På festivalområdet finns även roliga 
aktiviteter att göra.

Sommartips

kryss täVling för barn upp till 13 år.
De tre först öppnade rätta lösningarna vinner presentkort på en bok. Skriv ned orden 
som du får fram i de oranga rutorna på ett vykort och skicka med ditt namn och adress 
senast den 30 september till kansliet. Namn på vinnarna meddelas i nästa nummer av 
VISIR Aktuellt. Lycka till!

Fullblod
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Som 1-åring stod hon och sjöng i 
tvättmaskinen och när hon var 6 år skrev 
hon sin första låt. Som 16-åring stod hon 
framför TV-kamerorna i programmet 
Fame Factory och sedermera även 
i talangprogrammet Idol. Nu är hon 
småbarnsmorsa och har skrivit en helt 
egen barnskiva som blivit hyllad. Möt 
tjejen som trots sin unga ålder hunnit 
med mycket. 

Vilket var ditt första jobb?  
Jag var cocosbollsförsäljare när jag var 
12 år. Det gick bra och det var roligt att 
knacka dörr. Jag minns att jag efter ett år 
tjänade bättre än mina föräldrar gjorde på 
sina jobb.

När började ditt intresse för musik?   
När jag var väldigt liten. Jag stod i vår 
tvättmaskin och sjöng när jag var 1 år. 
När jag blev lite äldre sjöng vi låtar varje 
dag. Vi kallade dem för dagens visa. Jag 
skrev sedan min första låt när jag var 6 år 
och minns då att jag kunde spela 5 ackord 
på gitarren.

Vad var roligast med att vara med i Idol? 
Det var häftigt att spela i finalen i Globen 
inför hela 13 000 personer.

Vad var jobbigast med att vara med Idol? 
Pressen för min del. Nervositeten vid 
direkttävling för det stod så mycket på 
spel. Det hela var nog inte riktigt min grej. 
Det var för mycket press. Men jag ångrar 
det inte även om det var väldigt styrt vilka 
låtar man skulle spela.

Hur hamnade du i Kalix av alla ställen? 
För kärleken skull.

Minns du hur du kom på att du ville 
skriva en barnmusikskiva?  
Det föll sig naturligt då jag själv blev 
mamma. När jag var gravid kom jag på 
att det var ju barnmusik jag skulle göra. 
Sedan är det kul för mina barn att ha en 
skiva som deras mamma har gjort när de 
växer upp. 

Vilken var den första låten som du gjorde 
till skivan? 
Ett barns funderingar skrev jag helt klar 
redan när jag var 12 år. Det var där de 
började. Även om låten blev liggande i 
många år så var det många som gillade 

den. Den andra låten var Lilla 
Pappa. Syftet med skivan var 
att det skulle finnas minst en 
låt som passade alla barn. 
En låt för dem som har 
syskon, en om fantasi, 
en om skilsmässa etc. 
Jag ville få skivan att 
bli så bra så att även 
vuxna orkade lyssna 
på den om och om 
igen.

Vad fick du för 
mottagande när din 
barnskiva kom ut? 
Väldigt bra. Jag var 
nervös för smaken är 
som baken. Jag visst 
ju att en del gillade det 
jag gjorde men jag fick bra 
feedback. Jag har även fått 
bra med beställningar från hela 
landet. 

Vilken av dina egna barnlåtar 
tycker du bäst om?
Tror det är Ett barns funderingar. 
Den är lite tidlös.

Vilken är den roligaste spelning som 
du gjort? 
Tror nästan det var på en marknad i 
Pajala. Nej för resten för tre år sedan 
spelade jag på ön Vassholmen i Norrland. 
Det var jag och en kille och vi hade bara 
en keyboard. Med det blev en härlig och 
annorlunda spelning inför en stor och glad 
publik som vi lyckade få igång. 

Vad tycker du om den barnmusik som 
görs för barn i Sverige idag? 
Det är så blandat. Vill inte uttala mig 
för mycket. Saknar ett bra arrangemang 
i låtarna som många barnmusiker gör. 
Barnen kräver mer idag då de har mer 
tillgång till media. 

Du verkar gilla att blogga! Varför?  
Det har varit ett bra markandsförings-
syfte. Jag når många och får rolig 
feedback. Bloggen har varit till jättestor 
hjälp när jag gjorde skivan. Då var mina 
läsare ett bra redskap att få feedback på 
låtarna och det har betytt mycket för mig. 
Så tack till alla som hade åsikter! 

Varför har 
du ingen hemsida eller är aktiv på 
Facebook? 
Hemsidan ligger nere för tillfället men 
är på gång igen jag lovar. När det gäller 
Facebook så är det ett otroligt bra sätt att 
synas så jag får skärpa mig och uppdatera 
den oftare. 

Har du några musikplanerar för 
framtiden?  
Jag håller på med ett svenskt album som 
är mer än vuxenpubliken. Har bara några 
låtar kvar innan den är klar. Sedan spånar 
jag på en ny barnskiva. Kanske blir det 
bara med lugna låtar som man kan ha på 
vilan på förskolan eller när man skall sova 
på kvällen. Vi får se. Men mer musik på 
något sätt blir det alltid! 

Conny Carlsson

Camilla Håkansson
från tV-idol till egen barnskiva!

Namn: Camilla Håkansson
Aktuell: Idolen som blev barnmusiker!
Bor: Kalix sedan 4,5 år tillbaka.
Född: 13 september 1987 i Norrköping
Familj: Sambo & 2 barn.
Yrke: Musiklärare för år 3-9 samt musiker.
Antal plattor: 1.
Rökning: Camilla avstår rökning för 
sina barns skull. Hon vill vara ett gott 
föredöme för sina barn och andras.
Att röka kostar bara massa pengar,
ger dålig hälsa och hy. 

Fo
to

: S
an

na
 F

ro
hm
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Visir AKTUELLT

Manus stopp 25 oktober
VISIR Aktuellt nr 3-4 hösten 2013

Välkommen med idéer, text och bilder till kansliet!

Nya undersökningar visar att antalet 
fimpar ökar på Göteborgs gator 
samtidigt som den totala mängden 
skräp minskar. Cigarettfimpar var i 
fokus när politiker, tjänstemän och 
andra intresserade städade centrala 
Göteborg den 23 april. 

De utrustades med fimpplockare för att 
plocka upp fimpar och fyra dammsugare 
användes för att suga upp fimparna mellan 

gatstenarna. Gymnasieelever cirkulerade 
i stan för att dela ut informationsmate-
rial och visade askkopparna som nästan 
alltid finns på nära håll. 

Förutom fimpen på papperskorgen 
fanns det symboliska fimpar som satt 
runt stolpar och träd och påminde om 
renhållningens fiende nummer ett.

Agneta Alderstig

Gilla oss på facebook

städkampanj med fokus på fimpar

Foto: Agneta Alderstig

Den 31 maj är det Tobaksfria dagen, 
som Världshälsoorganisationen WHO 
har instiftat. Syftet är att uppmärksam-
ma tobakens hälsorisker och förstärka 
opinionen för åtgärder mot dessa.

Man har ett tema för Tobaksfria dagen 
varje år. I år har man temat Stoppa all 
marknadsföring av tobak. 

Bakgrunden till temat är att allt för få 
länder lever upp till rekommendationerna 
om stopp för marknadsföring av tobak, 
som finns i WHO:s tobakskonvention. 
Ofta inriktas marknadsföring på barn 
och ungdom genom lockande utstyrsel på 
cigarettpaket och snusdosor, och genom 
exponering i butiker.

I Vimmerby kommun anordnas en 

budkavle, en rulle där barnen på fritids-
hemmen kan skriva vad de anser om den 
tobak de ständigt möter i butikerna. Bud-
kavlen avslutas den 31 maj vid Astrid 
Lindgrens skola med att överlämnas till 
kommunalrådet Anders Degerman.

Från www.tobaksfakta.se

Tobaksfri dag mot marknadsföring

eXtra nummer aV Visir aktuellt!

Vill Du få ett extra nummer av VISIR Aktuellt som du kan 
lämna på ditt arbete, i väntrummet på vårdcentralen 
eller på annan lämplig plats!

Hör av dig till kansliet så får du mer information!
Tel: 08-591 282 11
Mail: visir@telia.com

VISIR AKTUELLTFriskare liv

medlemStIdnIng föR RIkSföRbundet VISIR
nR 1 VÅRen 2013

Snus och rökning
Riksstämman

Kolla ny hemsida
tobaksfritt2025.se

Barnens sidor intervju med
lollo Asplund

Kulturpris till Conny Carlsson

Nästa nummer av VISIR Aktuellt kommer i juni 2013

VISIR AKTUELLT
Friskare liv

Nästa nummer av VISIR Aktuellt kommer i mars 2013

medlemStIdnIng föR RIkSföRbundet VISIR | nR 3-4 noV 2012

Riksdagsmotioner

om rökning

På jobbet

Passiv rökning

Smart har

35 000 kontrakt

barnens sidor

intervju med

Lisa Östergren

VISIR AKTUELLT
Frisk

are li
v

Nästa nummer av VISIR Aktuellt k
ommer i n

ov 2012

medlemStIdnIng föR RIkSföRbundet VISIR | n
R 2 junI 2

012

Inform
ation frå

n

förbundsmötet

barnens sidor

Intervju med Snuttis

Ny i s
tyrelsen

Henrik
 Ripa

Vi önskar våra läsare en

       sk
ön och rökfri sommar

Tack för alla gåvor, 
stora som små!

Alla bidrag är lika välkomna!
Plusgiro 60 94 07-2
Riksförbundet VISIR
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täVling De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin blomstercheck på 50 kr. Posta ditt korsord med ifyllt namn 
och adress senast den 30 september till kansliet. Namn på vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt.
Alla som anger födelsetid, är under 26 år och har en mail-adress blir VISIR-medlemmar oavsett om hon eller löst 
korsordet!

Namn:

Adress:

Sommarkorsord nr 2 13Bosse's



 

Riksförbundet VISIR
Vi Som Inte Röker är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående, som är helt beroende av 
medlemmarnas stöd. VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin vilja ska utsättas för 
tobaksrök. Tillsammans med sina läns- och lokalföreningar bedriver VISIR ett informations- och
opinionsbildande arbete runt om i landet.

Bli medlem nu!
Årsavgift, som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvudmedlem 150 kr, familjemedlem 30 kr, ungdom 
upp till 25 år 50 kr, skolor och organisationer 300 kr. Prenumerationspris150:-/år. Postgiro 60 94 07-2. 

Adress
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm Tel. 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com
Hemsida: www.visir.a.se

Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Se hit!
Uppmana vänner och bekanta att skriva in sig på www.tobaksfritt2025.se och att vara med i 

opinionen för att påverka regering och riksdag genom att bli VISIR-medlemmar!

www.visir.a.se/bli-medlem
pg 60 94 07-2

Ungdomar under 26 år som har e-mail adress blir medlemmar för 0 kr.

Föreningar & Distrikt
Välkomna att skicka in uppgifter om aktiviteter

till kansliet så lägger vi ut dem på VISIRs hemsida.

www.visir.a.se

Vi önskar våra läsare enskön och rökfri sommar


