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Ordföranden har ordet

Tre långsiktiga mål
Söndagen den 15 januari
besökte jag lokalavdelningen
Stockholm/Uppsalas årsmöte.
Det var spännande att få ta del av
deras aktiviteter. Till ordförande
valdes Bo Hyttner, en gammal
bekant för VISIR. Jag ser fram
emot ett gott samarbete.
Verksamhetsberättelsen för
2016 och verksamhetsplanen
för 2017 är skrivna och kommer
förhoppningsvis att antas på förbundsmötet den 26 mars. VISIR
arbetar med följande tre långsiktiga mål: Rökfria miljöer, Förebygga tobaksbruk, Rökstopp.
VISIR stödjer också en utfasning av rökning i vårt land:
Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige 2025.
VISIR har under flera år deltagit med en monter vid SACO
studentmässa i Älvsjö, och medverkan planeras även i höst.
Mässan handlar i första hand
om att informera gymnasieungdomar om utbildningsvägar och
yrkesval. Vi vill ta tillfället i akt
och informera om ett annat val,
ett val som kanske innebär ett

vägskäl i livet, nämligen det som
handlar om tobaksvanor. Ett
tobaksbruk börjar som regel i
de övre tonåren.
Även om tobaksbruket minskar bland svenska skolungdomar så finns det orosmoln på
himlen. E-cigaretten är en ny
produkt som lockar en del ungdomar. Detta kan bli en väg in
i traditionellt tobaksbruk. Vad
händer efter 100-tals inandningar
dagligen under många år?
Den svenska snusindustrin
förser sina produkter med olika
smaker och laborerar även på
andra sätt med sina produkter
som exempelvis det vita snuset.
Vi kommer att fortsätta med
projekt Rökfri Ramadan på
Järvafältet och planering pågår
med att överföra projektet
till Nordöstra Göteborg.
Ramadanmånaden utgör ett bra
tillfälle att sluta röka eftersom
muslimer bland annat då inte får
röka så länge solen är uppe.
VISIR vill också att den
svenska kapitalmarknaden blir
tobaksfri av etiska och hållbar-

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR

hetsmässiga skäl. Vi kommer att
fortsätta med arbetet kring opinionsprojektet AP-fonderna. På
tobaksplantager i Afrika, Asien
och Sydamerika kränks mänskliga rättigheter. Längst ned i
leverantörskedjan finns sådant
som skuldsättning, barnarbete,
exponering för bekämpningsmedel och miljöförstöring. Det
är inte rimligt att AP-fonderna
äger tobaksaktier.
Jag ser fram emot förbundsmötet den 26 mars i
Stockholm, och då borde våren
vara en bit på väg. Hos mig
på Brännö finns blommande
snödroppar – är det inte en
härlig tid vi går till mötes!
Agneta Alderstig
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Tobaksfria veckan på Gotland
VISIR-gruppen på Gotland
har som tradition att
uppmärksamma den tobaksfria
veckan 47. Under hela veckan
hade vi ett informationsbord
med broschyrer och även en
skärmutställning i samarbete
med hälsosjuksköterskan
Katarina Jupiter vid Visby
lasarett.
Delar av gruppens styrelse
bemannade utställningen varje
dag mellan klockan 13 och 16.
På bilden ser vi Birgit Henriksson
och Folke Frendin.
Samma månad november
nåddes vi av ett sorgligt besked:
Björn Fransson, som var revisor
i föreningen VISIR Gotland

Birgit Henriksson och Folke Frendin.

har lämnat oss. Björn brukade
också bidra till VISIR-aktuellt
genom att läsa korrektur på korsorden. Han deltog i föreningens
firande av sitt 40 årsjubileum
den 28 april 2016. Anne-Marie

Franzon deltog för VISIR vid
Björn Franssons begravning i
Västerhejde kyrka.
Folke Frendin

Årsmöte Stockholm-Uppsala
VISIRs lokalförening
Stockholm-Uppsala hade sitt
årsmöte den 15 januari, som
vanligt vid Olof Palmes gata 25.
I inbjudan i VISIR-aktuellt nr
3-4 antyddes att det kunde bli
aktuellt att förklara föreningen
som vilande. Men så blev inte
fallet. En ny styrelse valdes med
Bo Hyttner som ordförande

efter Yvonne Berling. Övriga
ledamöter blev Lennart
Berling, Karin Fuetsch, Rasmus
Nordling, Mayumi Backman
och Yvonne Berling. Årsmötet
gästades av VISIRs förbundsordförande Agneta Alderstig. På
bilden ser vi från vänster Yvonne
Berling, Bo Hyttner och Agneta
Alderstig.
Arne Stråby
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En miljard förväntas dö av rökning
Det internationella nätverket
för nikotinanvändares
organisation har visat en
film i Stockholm med titeln A
billion lives. Underrubriken var
ungefär Den sanna berättelsen
om myndigheternas misslyckande. Jag blev inbjuden att
se den och gick för att veta
vad som visats om jag skulle
bli ombedd att kommentera
innehållet
Filmen presenterades som en
film som fått en rad priser, som
diskuterats i Oscars-sammanhang
och som nu äntligen har kommit
till Sverige. Filmen inleddes
med att en miljard människor i
världen riskerar att dö för tidigt
på grund av rökning. Vi fick
en sammanfattning av studier
över rökningens risker samt den
diskussion och det ifrågasättande
de ledde till innan det blev
acceptans för fynden.
Inslag presenterades om den
reklam som fanns för rökning. Vi
fick se annonser för Marlboroland. Vi fick se hur Familjen
Flinta gjorde reklam för cigaretter.
Allt detta blandades med riskerna med rökning och vikten av
att minska riskerna - att rädda
liv.
Winstonmannen, som gjorde
reklam för cigaretter, fick stort
utrymme i hela filmen. Han var
mycket kritisk mot det motstånd
till användning av e-cigaretter
han mött.
Filmen visade siffror på de

juridiska processer som drivits
mot tobaksföretagen (33 000)
och som drivits av människor
som rökt sig till ohälsa/cancer.
Sedan gled filmen över till
e-cigaretterna och vilken stor
tjänst de som utvecklar dem har
gjort samhället. Det vittnades
om vilken positiv sensation det
är att röka e-cigaretter. Någon
vittnade om hur illa de första
e-cigaretterna smakade men
vilken njutning det var sedan
smaken utvecklats och hur e-cigaretterna stoppar användning av
vanliga cigaretter.
Ett avsnitt handlade om det
motstånd producenter av e-cigaretter mött. En person i Australien gick i konkurs när landet
tog avstånd från dem. I filmen
sägs att han kunnat rädda liv.
FDA i USA och andra myndigheter har förbjudit dem, men
2010 gick en domstol mot FDAs
beslut. En tjänsteman vid Center
for Disease Control (CDC) tog
upp risken för nikotinberoende
genom användning av e-cigaretter. Det gick ut ett larm om
formaldehyd i e-cigaretter men
det avvisades i filmen.
I den senare delen av filmen
påstods att tobaksindustrin,
läkemedelsindustrin och kontrollmyndigheterna av olika
skäl motarbetar användningen
av e-cigaretter. Tobaks- och
läkemedelsindustrin vill inte
ha konkurrens av e-cigaretter.
Myndigheterna är beroende
av pengar för sina uppgifter
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och skulle därför ha skäl att
motarbeta e-cigarettindustrin.
Filmen vill med andra ord misstänkliggöra såväl staten som
tobaksindustri, läkemedelsindustri och myndigheter i deras
hantering av e-cigaretterna.
Snusindustrin attackerades
också men inte så mycket, och
snus togs också fram som ett
alternativ som räddar liv.
Filmens slut var ett långt
inslag med uttalanden från
experter och en tidigare WHOanställd, Winstonmannen och
en kvinna som förlorat en nära
familjemedlem i lungcancer.
Slutsatsen av deras inlägg var
att e-cigaretter kan rädda en miljard liv och att det är fel att inte
stödja deras användning. Men
filmen sa inte hur man på andra
vägar kan uppnå rökfrihet, med
undantag för inslagen om snus.
Och ingenting om vilka risker
användning av e-cigaretter kan
medföra. Det är en film med
försåtligt innehåll.
Fotnot: "billion" USA motsvarar
"miljard" här.

Barbro Westerholm

Riksdagsledamot (L)

Inför pantsystem för fimpar!
Mot bakgrund av artikeln
om ett fimpfritt Lund i förra
VISIR-aktuellt har vi fått ett
inlägg i saken från Lars
Claesson i Lund, som är
gammal VISIR-medlem. Så
här skriver han:
Ett helt fimpfritt Sverige kunde
man få genom ett pantsystem,
som betalas av tobaksbolagen.
De får höja priset på ett cigarettpaket om 20 cigg med just 20
kronor. De kan återbetalas om
fimparna lämnas till försäljare
över hela Sverige. Både rökare och
icke-rökare skulle då få en krona
för varje fimp. Rökare lämnar då
in 20 fimpar som de rökt och lagt
i sitt paket eller en plåtlåda för att
eld inte ska uppstå.

Därutöver kan icke rökare
plocka upp 100-tals fimpar och
få 100 kronor för 100 fimpar.
Systemet gynnar alla. Rökare som
slutar röka har ju inga fimpar mer
att kasta. De bidrar då till ett helt
rökfritt Sverige.
Min dåvarande chef och professor Håkan Westling bidrog till
mer rökfritt genom att sluta röka.
Han hade affischer med ”Vad
skönt om alla slutade röka” med
en leende blomma i tavelformat,
som han har spritt på vårdcentraler i hela Sverige. Han tryckte
även upp etiketter med detta budskap som jag hjälpte honom att
sprida.
Nu har vi fått ett rökfritt inomhusklimat på alla restauranger,
flygplan, båtar, bussar, taxi och

andra ställen. Cigarettfimpar
innehåller nikotin, som på marken
är giftigt för sjöar och vattendrag.
Jämför med att man inte häller ut
rester av målarfärg i naturen eller
på gatorna utan lämnar in till
avfallsstation.
Lars Claesson, Lund

VISIR-medlem sedan 1970-talet
Fotnot: I riksdagen har pant på
fimpar föreslagits i riksdagsmotioner flera gånger. Jan
Lindholm och Mats Pertoft,
båda (MP) har lagt förslag om
det. Ett utökat producentansvar
är motiverat för en så allmän
och skadlig produkt. Tyvärr har
de inte alls lyckats få riksdagen
med på denna syn...

Göran Löfroth har lämnat oss
Göran Löfroth som många i
VISIR känner som vår tidigare
vice ordförande har avlidit i
slutet av januari, 82 år gammal.
Göran var i vetenskapliga
kretsar känd som forskare
och professor vid Nordiska
hälsovårdshögskolan i
Göteborg.
Göran gjorde för oss viktiga
upptäckter rätt tidigt i miljövågen.
När man diskuterade luftföroreningar från färg och byggnadsmaterial så visade han att
dominerande föroreningar i
kontorsmiljö och liknande kom

från tobaksrök. 1992 publicerade
han sammanfattande rön i en
rapport från Byggforskningsrådet,
”Tobaksrök i offentliga lokaler”.
Som pensionär engagerade han
sig i VISIR och ingick i styrelsen
som vice ordförande från 2001
fram till 2010 då han avsade sig
omval.
VISIR skickade förstås
blommor till begravningen.
Göran tänkte på VISIR in i det
sista, och i hans dödsannons stod
en uppmaning att tänka på VISIR,
pg 60 94 07-2.
Arne Stråby
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Göran Löfroth
Bild: Arne Stråby
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Gunnar och Margot Wikström

Två kämpar mot rökningen
VISIR har många medlemmar som är starkt engagerade mot rökningen.
En del av dem är läkare, och det är inget konstigt med det. Egentligen
borde alla läkare vara det, och i varje fall borde ingen röka själv. I gångna
tider var det inte alls så, men det har blivit mycket bättre. Fakta och
kunskaper ger resultat så småningom.
En av våra gamla och engagerade
medlemmar i läkarkåren är
Gunnar Wikström i Södertälje.
Nu är han pensionär sedan
länge men förekommer ännu i
VISIR-sammanhang. Han var
med vid vårt 40-årsjubileum
2014.
Även Gunnars fru Margot
har gjort stora insatser mot rökningen genom att arbeta med
rökavvänjning. Jag har träffat
dem i deras hem för att göra en
intervju för VISIR-aktuellt. Så
här berättar Gunnar:
- Jag utbildade mig till läkare
i Uppsala och arbetade på Akademiska sjukhuset där och
sedan flera år i Gävle. 1971
kom jag till Södertälje och
blev kvar här. Jag var med i
NTS (Nationalföreningen för
upplysning om tobakens skadeverkningar) redan på 50-talet,
men på 70-talet bildades VISIR
och vi gick med där båda rätt
snart, när vi hörde talas om den

Gunnar har samlat på sig många tidningsurklipp om rökning.

6

folkrörelse som man byggde upp
med Valentin Sevéus i ledningen.
Margot är psykolog och har
arbetat länge inom Södertälje
kommun. I den egenskapen kom
hon snart in på rökavvänjning:
- Det var nog redan 1975 som
något studieförbund ringde och
frågade om jag kunde leda en
grupp som ville sluta röka. Det
ville jag. Vi var båda med på
en kurs för tobaksinformatörer
som Socialstyrelsens h-nämnd
(h för hälsa) anordnade 1975. I
den medverkade två legendarer
inom arbetet mot toibak: Erik
Carlens och Ture Arvidsson.
- Den kursen öppnade verkligen ögonen på oss som var där,
säger Gunnar. Då förstod vi hur
angeläget det var att engagera
sig, sprida kunskap och ta upp
kampen mot tobaksbolagen.
Margot höll på med rökavvänjning i många år, i stort sett
fram till pensionen. Hon hör till
dem som även har arbetat med
hypnos vid rökavvänjning och
nått goda resultat med det:

Margot och Gunnar Wikström har gjort ett
gott arbete mot rökning under många år.

- Jag hade Ture Arvidsson
som mentor när jag fick utbildning för att kunna använda
hypnos vid rökavvänjning. Det
har också gett goda resultat.
När man lyckas få någon att
sluta röka för gott så känns det
som att man har uträttat något.
Det händer att man möter
någon som känner igen mig och
kommer och tackar för att de är
rökfria. Jag har fått blommor
för det också och i åtminstone
två fall räddat någon från amputation av ett ben.
Gunnar har skrivit i Läkartidningen om problem i samband
med rökning ett flertal gånger.
Ofta handlar det om okunskap
Margot arbetade med menar han. Inte ens läkare vet
rökavvänjning i många år. alla gånger att rökning förvärrar
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effekten av så många sjukdomar, inte bara lungcancer och
hjärtinfarkt. Rökning spelar en
dyster roll även i fall av plötslig
spädbarnsdöd, magsår, cancer
i munhålan och andra kroppsdelar.
- Nej, rökning är inte bra för
någonting men skadligt för det
allra mesta. När man talar om
hälsorisker så är rökning en
skyskrapa bland höghus som
någon så träffande har sagt.
Ja, det är något som VISIR
också står för. Vi får fortsätta
att kämpa tillsammans.
Arne Stråby
Bilder: Arne Stråby

			

VISIR KLUBBEN
Har du några upplevelser av rökning? Vad tycker du om
de som röker och vad skulle du vilja säga till dem? Skriv
gärna till oss här på VISIR-klubben och berätta vad du
tycker!

Franciska Sieurin-Lönnqvist
har avskytt rökning ända
sedan hon var liten. Nu
skriver hon på VISIRs sida för
barn och unga. Skriv gärna
till henne och berätta om
dina egna erfarenheter av
rökning!
Mailadress:
arkeobild@telia.com
Postadress:
Baldersvägen 7
182 35 Danderyd

Våren är här! Nästan i alla fall...
Hoppas att ni alla har haft en rolig och trevlig jul! Det var skönt
med lite ledighet från skolan och jobbet. Ett bra tillfälle att passa
på att sluta röka – eller aldrig börja!
Känner just du någon som har lyckats sluta röka? Berätta för oss
i så fall! Ge ditt tips!
En obehaglig upplevelse
Häromdagen besökte jag Antikmässan. Jättekul tycker i alla fall
jag. Min son som är 16 tycker att det är urtråkigt! Men i alla fall,
när jag skulle gå in där kom jag knappt in genom dörren! Det
stod så många rökare där så det var som att gå igenom en tjock
rökvägg! Då var det tur att jag hade halsduk. Jag fick dra den
upp över ansiktet och springa in genom dörrarna! Ganska äckligt. Då är det bra med halsduk eller bandana!

Hur får godis se ut?

Gillar du att teckna?
Eller rita bilder på datorn? Försök hitta på
en smart ”logga” mot
rökning! Helst så enkel
som möjligt.
Skicka ditt alster till mig
(skanna teckningen eller
ta en bild med mobilen.)
Vi kommer att publicera
så många vi kan i tidningen! Vinnarens bild
kommer dessutom att
tryckas upp på knappar som kan bäras på
jackan. Så- börja skapa
något kul, läskigt eller
smart MOT RÖKNING!

Lakritspipan är ett sötlakritsgodis som ser ut som en pipa.
Den har rosa strössel som ska
föreställa glöd.
Den blev uppmärksammad
i Europaparlamentet efter att
man i EU hade föreslagit att

godis och leksaker som liknar
tobaksvaror skulle förbjudas.
Vad tycker du? Ska det
förbjudas? Finns det andra
typer av godis eller leksaker
som borde försvinna? Skriv
till oss!

Lakritspipan här ovanför
och chokladcigaretterna till
vänster är exempel på ett
idiotiskt godis som vuxna
vill lura på barn för att de
ska känna sig coola. Men
är det egentligen någon som
tycker att det är coolt längre?

Idag får alla som är under 26 år bli medlem gratis i VISIR!

Rökningens historia

Varför börjar
man egentligen röka?

Den italienske sjöfararen Kristofer Columbus
bjöds på tobak av Arawak-indianer när
han kom till Amerika i slutet på 1400-talet.
Jag skulle vilja ha svar från någon av våra
Piprökning var viktig för indianerna – den var
läsare! Varför börjar man egentligen att
en viktig fredssymbol. Man har hittat över
röka? Det är ju inte gott alls. Smakar ju
1000 år gamla pipor i USA. De kunde också
pyton. Och nuförtiden är det inte särskilt
vira in tobaken i majsblad och rökte den. De
coolt heller. Så varför?
gjorde snus också.
Senare började nybyggare från Europa odla
tobak i delar av både Syd- och Nordamerika.
Sedan odlades mer och mer. En fransman som
hette Jean Nicot tog tobaken till Frankrike
där han lärde hovet att använda den. Därifrån
kommer ordet Nikotin.
Till Sverige kom tobaken år 1601 och rökningen ökade direkt. På 1700-talet röktes det
väldigt mycket. Kritpipan är ett av de vanligaste
fynden på utgrävningar av 1600–1700-tals
utgrävningar.
En kritpipa från Kungsholmen i Stockholm.
Först i mitten på 1900-talet började man
Är du intresserad finns mer att läsa här:
förstå att man blir sjuk av att röka. Man har
http://historiska.se/upptack-historien/artikel/ också förstått att tobakshandeln över jorden
minnen-av-globalisering/
bidrog till slavhandeln och bildandet av kolonier.
Foto från Statens Historiska Museum

TIPSET
Angela Larsson, youtuber
och välkänd bland unga
tycker till om rökning. Gå
in på Youtube och sök på
Angela Larsson så får du
upp hennes inlägg.
A Non Smoking Generation

Visste du att...
Rökning ”smittar” – i vissa
skolor röker så många som upp
till 70 %, andra 0. 9 av 10 säger
att de har börjat röka för att
passa in eller för att kompisen
gör det.

Fortfarande röker 30 % av ungdomar upp till 18 år,
särskilt tjejer, i Sverige. Varför börjar man? Enligt
Angela är det framför allt grupptrycket som gör att
man börjar. Och en ny grej man har kommit på är att
två av tre tjejer som börjar röka gör det för att de mår
psykiskt dåligt. Man använder alltså rökningen för
att skada sig själv. Men i själva verket gör nikotinet
gör att man mår ännu sämre psykiskt.
Varför är det OK att röka? Varför anses det coolt?
Tobaksbolagen har gjort reklam för cigaretter på
det sättet. Det finns kändisar som marknadsför cigaretter, t.ex. Rianna. Det är en myt att man blir smal
av att röka.
Rökningen minskar men det går väldigt långsamt.
Hur ska man göra för att det ska bli ocoolt att röka
på en skola? Jaga inte dom som röker. Försök ha en
tobaksfri skoltid.

cigarett:
n
e
å
p
r
e
bjud
Om någon EJ TACK!
N
SÄG

Källa: A Non Smoking Generation)

Kan du ordspråket?
Döda fiskar flyter med strömmen, levande simmar emot.
Det betyder att viljelösa personer har samma åsikter som alla andra.
FÖR BARN OCH UNGA

VISIR AKTUELLT

Månadens dikt

tack

Fimpen, fimpen på marken där
vilken stor miljöbov du är
Kastad av en ansvarslös person
som inte för miljön har någon pardon
Den tomma asken kastas på marken
bland de fina blommorna i parken
Rökarna är ett underligt släkte
En del borde kanske sitta i häkte?

För alla gåvor
stora som små!
Alla bidrag är lika välkomna.

Plusgiro 60 94 07-2
Riksförbundet VISIR

VISIR Aktuellt nr 2 2017

Sverre Fogelström, Spånga

Manusstopp
18 maj

LÖSNING VINTERKRYSS 2016

Välkommen med idéer,
text och bilder till kansliet
eller direkt till redaktören.
NEDSKRÄPNING

Gilla oss på facebook
www.facebook.com/
visominteroker

Vinnare
krysset

Grattis, dubbel
trisslott till:
Anita Lindgren,
Skellefteå
Judith Bylin,
Uppsala
Gunnie Westman,
Örnsköldsvik
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TÄVLING De tre först öppnade rätta lösningarna vinner var sin dubbel trisslott med miljonchans.
Posta ditt korsord med ifyllt namn och adress senast den 18 maj till kansliet eller direkt till redaktören,
se sid 2. Namn på vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Alla som anger födelsetid,
är under 26 år och har en mailadress blir VISIR-medlemmar oavsett om hon eller han löst korsordet!
Namn:
Adress:
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Välkomna till förbundsmötet
Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i Hälsans Hus, Fjällgatan 23B,
Stockholm söndagen den 26 mars 2017 klockan 13.00-15.00.
Lunch serveras där klockan 12, föranmälan krävs.
Mer information finns på hemsidan www.visominteroker.se
Varmt välkomna!

Påminnelse om medlemsavgiften
Vi vill också påminna om medlemsavgiften för 2017:
Huvudmedlem 180 kr (VISIR-aktuellt ingår)
Familjemedlem 30 kr
Ungdomsmedlem upp till 26 år: gratis. Ange födelsetid och E-postadress
Ständig medlem 1500 kr (VISIR-aktuellt ingår)
Organisationsmedlem (skolor, bibliotek, föreningar) 300 kr (VISIR-aktuellt ingår)

Skriv på mot tobaksaktier i AP-fonderna!
På nätet pågår en namninsamling som vänder sig mot att aktier med tobaksanknytning
ingår i de statliga AP-fonderna. Se artiklar i VISIR-aktuellt nr 3-4/2016!
Gå in på www.upprop.nu/sxzw och skriv in ditt namn där.
Uppmana även släkt, vänner och alla bekanta att göra det!

Skriv på för tobak som narkotika!
Sedan tidigare pågår en liknande namninsamling för kravet att tobak ska klassas som narkotika.
Samma uppmaning gäller där, gå in på www.upprop.nu/nuxp och skriv på!

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 lokalföreningar bedriver VISIR ett informations- och opinionsbildande
arbete runt om i landet.
Bli medlem nu!
Årsavgift som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvudmedlem 180 kr, familjemedlem 30 kr, ungdom upp
till 26 år 0 kr (födelsetid och e-mail adress måste anges), skolor och organisationer 300 kr.
Prenumerationspris 300:-/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.visominteroker.se

