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Ordföranden har ordet

Nytt och spännade år!
Ett nytt spännande och roligt
verksamhetsår har börjat
och planering pågår. Som ni
säkert redan har läst i tidningar
så vill regeringen förbjuda
rökning på uteserveringar,
busshållplatser, idrottsplatser,
lekplatser och tågperronger. Ett
förslag som har svenskarnas
stöd.
Regeringen vill också införa
tillståndsplikt för dem som
säljer cigaretter och tobak. Man
planerar även för skärpta krav
för marknadsföring av cigaretter
i skyltfönster och butiker samt
att snus i framtiden måste säljas
i förpackningar eller dosor med
minst 20 portioner. Regeringen
föreslår i lagrådsremissen att
lagen ska träda ikraft 1 januari
2019. VISIR välkomnar dessa
förslag
En åtgärd som VISIR anser
borde ha funnits med var det
förslag som regeringen arbetade
med men som inför propositionen togs bort: förbud för
exponering av tobaksvaror på
försäljningsställen. Det är känt
att själva förpackningarna är

en viktig del av tobaksbolagens
marknadsföring. Denna massiva tobaksskyltning i butikerna påverkar barns och vuxnas
tobaksbruk.
Under året kommer VISIR att
bedriva insatser mot barn och
ungdomar tack vare ett extra
tillskott av medel från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer även
i år att i samarbete med Stockholm, Göteborg, Sluta-RökaLinjen och moskéer att producera
ett Ramadan-blad med information om rökning och bönetider
samt en utbildning som planeras.
Dessutom kommer jag i början
av mars att föreläsa om tobak
för 160 SFI-elever i Härryda
kommun.
Nästa vecka deltar VISIR som
medlemsorganisation i Tobaksfaktas årsmöte med efterföljande workshop för att diskutera
Tobaksfaktas uppdrag, utveckling och framtid. Vidare deltar
VISIR i styrgruppen för Tobaksfaktas projekt ”Rökfria Barn
2018” och där flera insatser riktade till barn och ungdom planeras i samarbete med Tobaksfaktas medlemsorganisationer.

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR

Under våren infaller Tobaksfria dagen den 31 maj. Årets tema
är ”Tobak och hjärtsjukdom”.
Kampanjen ”Tobacco and heart
disease” syftar till att öka medvetandet och kunskapen om
sambanden mellan tobak och
kardiovaskulära sjukdomar som
åderförkalkning, stroke och
hjärtinfarkt. Dessa sjukdomar
dödar fler människor än någon
annan dödsorsak i världen och
tobaksbruk och passiv rökning
ligger bakom omkring 12 procent av dessa sjukdomsfall.
Jag vill rikta ett VARMT
TACK till alla VISIR-medlemmar
som stödjer oss i arbetet. Tillsammans ska vi lyckas!
Agneta Alderstig
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En lösning på fimpskräpet?
Kampanjen i Göteborg mot
nedskräpning av fimpar gav
resultat: Orangefärgade
askkoppar med illustrerade skyltar med texten
”Vänligen fimpa i askkoppen
där borta. Duvorna försöker
sluta röka.” (se sidan 14
i förra VISIR-Aktuellt) fick
fimpskräpet att minska med
70 %!
Enligt de årliga skräpmätningarna från Håll Sverige Rent är
fimpar det i särklass vanligast
förekommande skräpet i tätorter.
En stor del av befolkningen
önskar att det svårstädade och
förfulande fimpskräpet minskar
och helst försvinner helt.
VISIR-medlemmar som Lars
Claesson i Lund och Annette
Lorien i Malmö har fört fram
det kravet. I debatten höjs

röster om att böter och pant på
fimpar är nödvändiga åtgärder
för att få stopp på fimpskräpet.
Världshälsoorganisationen
WHO anser att ansvaret på
fimpskräpet borde läggas på
producenterna, tobaksbolagen.
Men går det att förändra
rökarnas felaktiga beteende?
Kan kommunala myndigheter
få människor att inte slänga
fimpar?
Trafikkontoret i Göteborg
har de senaste två åren arbetat
för att minska antalet fimpar i
gatumiljön. Inslag som olikfärgade askkoppar, markdekaler
och skyltar för att locka uppmärksamheten hos rökare och
påverka deras fimpvanor har
använts. En utvärdering visade
att kombinationen orangefärgade askkoppar och skyltar på
duvor som uppmanar rökarna
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att fimpa rätt gav bäst resultat
och fungerade 70 % bättre än
jämfört med svarta askkoppar.
Göteborgsförsöket bygger på
så kallad ”nudging” – en välmenande knuff (eng. ”nudge”)
i rätt riktning. Richard Thaler,
den senaste mottagaren av
nobelpriset i ekonomi, och hans
kollega Cass Sunstein myntade
begreppet i deras bok ”Nudge”.
De vill ”påverka individers val
på ett sätt som kommer att
försätta dem i ett bättre läge som
de själva uppfattar det”. Knuffar
är små inslag i miljön som lockar
människors uppmärksamhet,
påverkar beteendet och är till
deras fördel – en i någon mening
bättre värld. Människan är att
räkna med!
Dan Svensson
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Den absurda tobaksreklamen
När man någon gång ser
tillbaka på vad alla goda
krafter har uppnått i kampen
mot tobaken så slås man av
den absurda tobaksreklamen.
Så skönt att man ändå fick
bort den tänker man. Och
hur kunde det så länge få
förekomma att tobaksindustrin så länge fick göra allt
för att sälja sådant som folk
uppenbarlien blev sjuka av
och som så många dog av?
Filmen var en viktig kanal för
att lära folk att röka. Filmen når
många barn och unga, och då
måste de fostras och lära sig att
det är stilfullt, häftigt och vuxet
att röka. Filmens idol rökte
väldigt ofta i filmerna, och de
var stilbildare som man borde
efterlikna. ”Det är manligt att
röka”, ”Det är vuxet att röka”,
”Rökning är vad som skiljer
männen från pojkarna – men
inte från flickorna”… Ja, det
fanns så många fåniga slogans
att det stod en upp i halsen.
Det var en tid när man
försökte marknadsföra rökning
som något hälsosamt. ”Fråga
doktorn vilket märke han
röker” kunde man skriva, eller
helt fräckt påstå att rökning var
bra för halsen.
De rökande doktorerna fanns
förvisso, och i Läkarsällskapets
hus i Stockholm hänger ännu
en oljemålning av en välkänd
doktor med ett rökverk i handen.

I film och TV har man också sett
många rökande läkare.
En välkänd rollfigur inom
svensk film var läkaren Lovisa
Sundelius, som var motspelerska
till Hasse Ekman/Villy Lorens
i flera av hans filmer. Doktor
Sundelius spelades av Sickan
Carlsson, känd och älskad av
nästan alla under mycket lång
tid. Hon och Hasse rökte ofta
på filmduken. Det var en mörk
tid - och ett mörkt dolt budskap, ”gör som hela Sveriges
lilla Sickan, ta en rök, det är god
smak i alla sammanhang!”
Till och med när hon sjöng
sina glada eller smäktande visor
så lyckades man få henne att
hålla en brinnande cigarett i
handen! Bilden här intill är från
filmen ”Min syster och jag”,
1950. Jo, Sickan var ju urtypen
för den friska, vackra och glada,
så hennes rökning på duken var
säkert värdefull för tobaksindustrin.
En annan älskad figur som
tobaksindustrin ibland skamlöst
utnyttjade var jultomten. Jag
kan visa ett av många exempel
på det
När VISIR bildades 1973
hade vi ännu tobaksreklam
nästan överallt: dagstidningar,
veckotidningar, ungdomstidningar och inte minst i alla
annonspelare ute på stan. Det
var förstås inte bara VISIR som
protesterade, och till slut segrade förnuftet: 1993 förbjöds
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tobaksreklam i Sverige. Vi var
varken först eller sist med det.
All direkt tobaksreklam är
borta nu. Men vi påverkas fortfarande av mycken och onödig
tobaksexponering på film och
i TV. Varför ska man sätta en
cigarr i munnen på ett barn i
julkalendern? Det är absurt, ett
rent övergrepp!
Historien om Hotell Sacher i
Wien nyligen hade en kvinnlig
huvudroll som rökte cigarr.
Hon var en självständig affärskvinna, och man kan misstänka
att man sålde in det gamla budskapet ”Känt och duktigt folk
röker” på det viset. Det myckna
rökandet i TV4s filmatisering av
Maria Langs historier ska vi inte
heller glömma.
Jo, visst måste vi arbeta
även mot den försåtliga
smygreklamen!
Arne Stråby

E-cigaretter:
Beskattning och förbud
E-cigaretter ger en mindre
tillförsel av cancerframkallande ämnen än vanliga
cigaretter men har andra
allvarliga hälsoeffekter. Ökad
användning av e-cigaretter
kan leda till att färre människor
slutar röka. E-cigaretter ökar
även risken att unga börjar
använda nikotin. Detta är
några viktiga slutsatser i en
ny översikt om e-cigaretter
från forskare vid University of
California.

cigaretter. E-cigaretternas
popularitet bland unga gör att
nikotinmarknaden växer.
Man har även analyserat
studier om e-cigaretters hälsoeffekter och konstaterar att de gör
att användaren får i sig en stor
mängd ultrafina partiklar. Även
om cancerrisken är mindre än
vid vanlig rökning så ger e-cigaretter en betydande riskökning
när det gäller hjärt-kärlsjukdom

och andra lungsjukdomar än
lungcancer.
Forskarna rekommenderar
lagstiftare att i första hand förbjuda användning av e-cigaretter
överallt där vanlig rökning är
förbjuden och att beskatta
e-cigaretter på ungefär samma
nivå som vanliga cigaretter.
Från www.tobaksfakta.se

För unga visar studierna
att e-cigaretter kan vara en
inkörsport till vanlig rökning.
De verkar locka unga som
annars inte skulle ha börjat med
nikotin genom att röka vanliga

E-cigarett

Foto: Adobe Stock

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 !
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Matz Larsson

En röst i Örebro
VISIR har en del läkare i sina led, och det är rätt naturligt tycker vi. En av dem
är Matz Larsson vid Universitetssjukhuset i Örebro, där han är överläkare vid
Hjärt-Lungkliniken. Matz ägnade sin doktorsavhandling åt områden som är
centrala för VISIR: passiv rökning, rökning under graviditet och hälsoeffekter
av lagen om rökfrihet. Han är också styrelseledamot i Läkare mot tobak.
Det låter intressant, så jag har
träffat Matz för att be honom
berätta om sin verksamhet på
det området. Jag börjar med
frågan om varför han kom
att intressera sig för effekter
av rökning och särskilt passiv
rökning.
- Det började nog för bortåt
30 år sedan när jag var underläkare på en hjärtavdelning vid
Regionsjukhuset i Örebro. Då

blev jag en gång tillfrågad om
jag ville representera sjukhuset
i en grupp som skulle skapa
en tobakspolicy i Örebro läns
landsting. Det ville jag förstås,
för jag hade sett så mycket av
hur illa tobaken gör med mina
patienter.
- Vi kallade gruppen för LUFT,
Landstingets utvecklingsgrupp
för tobaksfrihet. Gruppen lades
ned när den var klar. Då blev

Foto: Arne Stråby

Matz har mycket material om rökning i sin dator.
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Foto: Arne Stråby

Matz Larsson

namnet LUFT ledigt, och det
övertogs då av alla landsting.
Det lever kvar i permanent form
med LUFT-konferenser vart
tredje år.
- Jo, jag har varit med på dem
ett par gånger och skrev om den
senaste i förra VISIR-aktuellt.
Men du har väl gjort mycket
mer på tobaksområdet sedan
dess?
- Ja, jag har varit ute på många
skolor och talat om risker med
rökning, särskilt på 90-talet. Det
är lite glesare nu men händer
ännu. Jag var också ute tillsammans med en god vän, Per

Foto: Jari Strömberg

Arne Herbertsson, som arbetade
för Laryng-förbundet. Han var
opererad för strupcancer och
hade talapparat. Det kunde nog
avskräcka många unga från att
börja röka.
- Samtidigt forskade jag
och arbetade på min doktorsavhandling, som jag lade fram
2008. Jag var med i en internationell studie som vi lite vitsigt
kallade FinEsS eftersom den
gällde Finland, Estland och
Sverige. Efter hand skrev jag
allt mera, både i Läkartidningen
och i internationell vetenskaplig
press. Jag har också medverkat
i flera kliniska prövningar av
läkemedel mot tobaksberoende
- En studie om förekomst
av astma i Örebro visade att
astma var vanligare bland dem
som under barndomen hade
utsatts för rökning av föräldrar
i hemmet. Allt mer talar för hur
viktigt det är att arbeta mot
rökning.
-Vi har en tobakspreventiv
avdelning här som jag är
medicinskt ansvarig för. Vi
arbetar både direkt med patienter
som vill sluta röka och med

Arne har varit till Örebro och intervjuat Matz Larsson. Det var två gamla
örebroare som möttes. Teckningen på väggen av Staffan Lindén visar att
husdjur inte gillar passiv rökning.

utbildning. Jag har två rökavvänjare till hjälp.
- En utmaning som jag har just
nu är att vara med och bygga upp
en nationell rökstoppsdatabas
efter dansk modell. Professor
Hanne Tönnesen har byggt upp
en sådan i Danmark. Vi är en forskargrupp som har fått pengar
från Forte (forskningsrådet) för
det. Vi hade ett telefonmöte om
det igår, och fler landsting ska

med, och fler länder också.
Och vad hoppas du mest på
av det som ligger framför oss nu?
- Att politikerna tydligare inser
vikten av ett tobaksfritt Sverige.
Visst har vi fått rökfritt i allt fler
miljöer, men man får inte stanna
upp utan fortsätta mot det målet.
Ja, det kan VISIR också instämma
i, så låt oss jobba vidare!
Arne Stråby

Stöd namninsamlingensaktionen!

Stoppa tobaksaktier i AP fonderna
Var med i opinionen för att sätta stopp för tobaksknutna aktier i AP-fonderna!

Stoppa aktierna i AP fonderna
http://upprop.nu/SXZW
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 !
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VISIR KLUBBEN
Jag tyckte väldigt mycket om min farmor. Hon
var så snäll, och hade mycket att berätta om hur
det var förr. När det inte fanns elektricitet, till
exempel. Och när man reste med häst och vagn.

Franciska Sieurin-Lönnqvist
har alltid avskytt rökning.
Hon skriver på VISIRs sida för
barn och unga. Skriv gärna
till henne och berätta om dina
egna erfarenheter av rökning!

Det var bara ett problem med henne: hon rökte
jättemycket! Jag försökte stå ut, där jag satt
bredvid henne och försökte lyssna på vad hon
berättade. Men på den tiden förstod man inte
hur farligt det är att röka, och hur farligt det är för
den som sitter bredvid! Om hon hade vetat det
då hade hon säkert slutat röka.
Idag skulle hon ha varit 130 år gammal! Jag
minns särskilt hennes gula fingrar.

Tre smutsiga små fingrar
För sådär en femtio år sedan
fanns det en låt som var väldigt
populär som hette ”Fem
smutsiga små fingrar” där man
skojade med småbarn om hur
smutsiga fingrar de kunde ha
när de hade varit ute och lekt.

Men ingen tänkte på de vuxnas
fingrar som på den tiden (och
ofta nu också) var helt gula av
cigarettrökningen! Det var SÅ
äckligt. Det gula försvann ju inte
heller om man tvättade sig, det
satt fast. Länge. Och det luktade
ju inte rosor heller direkt! Har du
erfarenheter av något liknande?
Skriv till oss och berätta!

Foto: Adobestock.

till
v
i
r
k
S

!

bben
u
l
k
r
i
Vis

Mail: arkeobild@telia.com
Postadress: Baldersvägen 7, 182 35 Danderyd
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Idag får alla som är upp till 26 år bli medlem gratis i VISIR!

			

Det finns hopp!
Äntligen så kanske det blir så att
vi slipper sitta ute i den härliga
sommarvärmen på restauranger
och pinas av äcklig tobaksrök!
Regeringen vill ha rökförbud på
många fler platser utomhus. Då
slipper vi röken när vi väntar på
tåg och bussar, är på lekplatser och
på uteserveringar! Nu finns det ett
förslag från regeringen och då tar
det ungefär ett år innan det blir
klart. Hoppas att det blir så!

Foto: Adobestock.

Snart så kanske vi slipper se det här när vi
sitter och äter på restaurant!

Juniorvårkryss2018
nr 1 2018
JUNIORVÅRKRYSS
HALLÅ
IFALL

SNURRIG

VAKEN

VINNARE
SOMMARKRYSSET
NR 3-4, 2017
Hittills har vi fått in ett rätt
löst svar:
Robin Nilsson, ARNÄSVALL
Grattis! Vinnare kommer att
få Hårdrockbandet Tore and
the Nonsmokers senaste CD
som heter Kidzmetal med
posten.
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Pris till de tre först öppnade rätta svaren!
Vinnare får CD från Tore and the No Smokers.
Maila senast den 15/5 in det gulmarkerade ordet till
rfvisir@live.com eller hela krysset till Riksförbundet VISIR,
Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm tillsammans
med ditt namn och din adress.
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Vinnare höst&vinterkrysset 2107
Grattis, ni har vunnit varsin dubbel trisslott!

För alla gåvor
stora som små!

• Inger Johansson, Norrköping
• Leif Olofsson, Sjuntorp
• Zeth Alvered, Uppsala

Alla bidrag är lika välkomna.

Plusgiro 60 94 07-2
Riksförbundet VISIR

Manus stopp 18 maj

Tobaksfritt
www.visir.a.se
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Välkommen med idéer, text och bilder till kansliet!
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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 15/5 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

Inbjudan till förbundsmöte
Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i lokalen på Olof Palmes gata 25, Stockholm:
Söndagen den 25 mars 2018 klockan 13.00-14.30.
Lunch/förtäring serveras kl. 12.00. Lokalen öppnar 11.00
Kom gärna för mingel, samtal och diskussioner.
Motioner skickas till kansliet senast den 11 februari 2018, per post till Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus,
Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm eller via e-post till visir@telia.com.
Anmälan om deltagande görs senast den 11 mars 2018
till kansliet enligt ovan eller till Yvonne Berling på mobil 070-575 77 02.
Varmt välkomna!

Inbjudan till årsmöte i Stockholm
Föreningen VISIR Stockholm/Uppsala kallar till årsmöte i lokalen på Olof Palmes gata 25, Stockholm:
Söndagen den 25 mars 2018 klockan 15.00-16.00.
Förfriskningar serveras kl. 14.30. Anmäl gärna till Yvonne Berling på mobil 070-575 77 02.
Alla hälsas varmt välkomna!

Konferens för ett rökfritt Sverige
Folkhälsomyndigheten bjuder in till en konferens den 12-13 juni
för att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet.
Målet är ett rökfritt Sverige år 2025. Konferensen riktar sig till politiker och andra beslutsfattare samt
tjänstemän, yrkesverksamma och praktiker inom en rad samhällssektorer.
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida,
www.folkhalsomyndigheten.se eller på www.tobaksfakta.se.
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

