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Ordföranden har ordet

Tobak, klimat och miljö 

Som barn upplevde jag att tiden gick långsamt. 
Vänner jag pratar med har liknande minnen av 
sin barndom. Då upplevdes tiden som enormt 
seg – idag är det tvärtom! Den räcker inte till! 
Nu är det redan vår, i alla fall i södra landet och 
på västkusten. Solen skiner och i min trädgård 
på Brännö blommar redan snödroppar och 
krokus, och strandskatan har anlänt. Det är 
underbart!

Efter förra sommarens varma väder med torka, 
skogsbränder, stormar och skyfall så undrar man 
hur vår planet mår. Vi måste bromsa vårt slöseri med 
jordens resurser. Tobakens negativa hälsoeffekter har 
vi hitintills sett från ett folkhälso- och sjukvårdspers-
pektiv. De effekterna är många, stora och välkända 
för de flesta. Tobaken är inte bara ett individuellt 
hälsoproblem utan ett problem för hela jorden. 
Världens tobaksproduktion står för en större klimatbe-
lastning än vad Sveriges samlade utsläpp gör.

Ungdomar har ett stort engagemanget kring miljö 
och klimat och som har vuxit sig starkt. För att få 
kunskap och att nå ungdomar gav VISIR i uppdrag 
till Niclas Malmberg att ta fram en rapport "Tobaks-
industrins miljöpåverkan”. Tobaksfrågan måste få 
ta plats i ungdomarnas engagemang i miljö- och 
klimatfrågan. Vi måste "hänga på” trenden. Vi har 
kunskap i VISIR, vi har en bra rapport om forskning-

släget nu och vi är engagerade i styrelsen för att nå 
målet om ett Rökfritt Sverige 2025.

Nu ser vi fram emot den 1 juli när en ny lag införs 
om att rökning förbjuds på uteserveringar, lek-
platser och perronger. Äntligen kan alla ha möjlighet 
att njuta av sommar och sol på våra uteserveringar. 
Men dessförinnan har vi förbundsmöte i VISIR i 
Stockholm den 24 mars. Jag ser fram emot att träffa 
alla visirare som brinner för arbetet mot tobak. En 
styrelse för 2019 ska också väljas.

Den 2-3 april har TPLR (Tobaksprevention i Landsting 
och Region) sin årliga nätverksträff. Denna gång är 
det Göteborg som står värd. VISIR är representerat 
där av Henrik Ripa, vice ordförande, som kommer 
att inleda konferensens dag 2, Niclas Malmberg ska 
föreläsa om Tobaksindustrins miljöpåverkan, och 
själv ska jag tala om erfarenheter av utbildning i 
”Tobak eller hälsa” för SFI-klasser. Det blir intressant 
att få byta erfarenheter och kunskap där.

Inför vårt nya verksamhetsår presenterar vi också 
en ny layout av vår tidning VISIR-aktuellt. Vi hoppas att 
den tas väl emot. Jag önskar Er alla en underbar VÅR!

Agneta Alderstig

Agneta Alderstig
Förbundsorförande i VISIR
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Föreningen VISIR Stockholm/Uppsala

Den sista lokalföreningen?

manats att placera ut kärl för fimpar på lämpliga 
ställen och minst 25 meters avstånd till närmaste 
bostadshus. Den miljöansvarige på Micasa upp-
skattade förslagen och lovade att se över placer-
ingen av askkoppar. 

Tyvärr är återväxten i gruppen dålig, med Rasmus 
Nordling som lysande undantag. Yvonne vill nu med 
ålderns rätt trappa ned lite och lämna storstadens 
larm. Men träffarna med VISIR-gänget på Olof Palmes 
gata 25 vill hon gärna se en fortsättning på. Tobaks-
motståndet behövs – luften tillhör alla! 

Dan Svensson

Yvonne Berling håller i VISIR-träffar.

Föreningen VISIR i Stockholm/Uppsala är 
kanske den enda kvarvarande lokalföreningen 
i VISIR. Där träffas man under trevliga former 
på onsdagar och diskuterar tobaksfrågor i en 
lokal vid Olof Palmes gata 25. Yvonne Berling 
är ordförande i föreningen och organiserar 
träffarna. 

Yvonnes är även engagerad i Adventistkyrkan som 
har lokalerna och gör det möjligt för VISIR-gänget att 
träffas där. Det var ungefär där som VISIR hade kansli 
på 70- och 80-talet, då VISIR växte till en folkrörelse 
med lokalavdelningar över hela landet. Bo Hellgren, 
en VISIR-veteran som var med redan då, är still going 
strong och ofta med i denna ”Yvonnes hörna”.  

Ett inslag på träffarna är att läsa insändare och 
artiklar som någon har med sig. En idé är att använda 
tidningsklippen till en skärmutställning. I ett klipp 
ser vi att bostadsföretaget Kalmarhem inför rökfritt 
boende i all nyproduktion och att rökning bara får ske 
på ett avstånd om minst 25 meter från fastigheten. 
Yvonne har länge pläderat för en sådan rökfri zon.    

I ett brev har Micasa Fastigheter, ägare och förval-
tare av Stockholms stads omsorgsbostäder, upp-
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Genom att hon sorterar och viker bladen för hand 
och transporterar skörden till särskilda uppsam-
lingsplatser tjänar hon lite extra per kilo. Senaste 
skörden gav 850 kilo, varav hon sålde nästan 700 
kilo till tobaksbolaget Mastermind för 1,90 US-dollar 
kilot. Resten sålde hon till en mellanhand för 1,80 
dollar kilot. Enligt henne har priset legat på samma 
nivå i tjugo år.

Huden absorberar nikotinet
Världshälsoorganisationen WHO varnar för att nikotin 
absorberas genom huden när tobaksarbetarna 
hanterar blöta tobaksblad och kan orsaka ”green 
tobacco sickness”. Symptomen är illamående, 
kräkningar, huvudvärk, muskelsvaghet och yrsel.

Enligt uppgifter i artikeln har en studie visat att 40 
procent av de kenyanska tobaksarbetarna har för-

Tobaksodling är en fälla

Det skriver Soon-Young Yoon i The International 
Network of Women Against Tobaccos nyhetsbrev 
The Net i september 2018. Hon företräder The 
International Alliance of Women och har arbetat 
med tobaksfrågor och kvinnors rättigheter inom 
Världshälsoorganisationen WHO och FN under lång tid.

Utsatta kvinnor
39-åriga Junicia Kagendo är en av 55 000 
småbönder i Kenya som odlar tobak. Genom 
kontrakt med tobaksbolagen får hon gödnings-
medel, bekämpningsmedel och frön, och även råd 
om hur hon ska odla:

-Kostnaderna för detta dras av från försäljningen 
av tobaksbladen. Med ett kontrakt behöver jag inte 
oroa mig, jag har en garanterad marknad, berättar 
hon. Hon vet att tobakshanteringen är dålig för 
hälsan, men ser inte att hon har några alternativ. 
Tobaksodlingen ger henne en ekonomisk säkerhet 
som gör att hon har kunnat betala de tre barnens 
skolgång och köpa en ko så att familjen får mjölk. 
Hon har också köpt getter och kan även odla majs 
och bönor. Men tobaken är den enda grödan som ger 
familjen stadiga inkomster.

Kvinnor i tobaksodlingen är ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta. De äger 
oftast inte marken de odlar på och har små möjligheter att förändra sina liv. Om länder 
som har skrivit under både WHO:s tobakskonvention och FN:s kvinnokonvention skulle 
genomföra det som åligger dem skulle situationen för kvinnor som arbetar med tobak 
förändras dramatiskt.

Tobaksfakta

Tobaksodlare
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Tobaksodling är en fälla

giftningssymptom från bekämpningsmedel.
Junicia Kagendo är medveten om farorna, men 

behöver inkomsterna. Pengarna är den enda anled-
ningen till att hon fortsätter att odla tobak.

-Röken från när vi härdar tobaksbladen är giftig, 
berättar hon.

Hon härdar bladen nära hemmet och även barnen 
utsätts för röken. 100-140 kilo färska tobaksblad tar 
ungefär sex dagar att torka. Det kräver mycket ved, 
vilket bidrar till avskogning i området. För att mot-
verka detta bidrar Mastermind med 150–200 träd-
plantor per tobaksbonde. Junicia har inga avverkn-
ingsfärdiga träd så hon köpte ved för 100 US-dollar 
säsongen 2016–2017.

Kenya har ratificerat tobakskonventionen, vars 
artiklar 17 och 18 tvingar regeringar att hitta alter-
nativa inkomstkällor för de små tobaksbönderna. 
Men tills det sker har Junicia inget annat val än att 
fortsätta odla tobak.

Kvinnor inom tobaksproduktionen arbetar med 
bekämpningsmedel utan skydd, riskerar att få all-
varliga sjukdomar och saknar tillgång till sjukvård. 
De äger oftast inte marken de odlar på och har små 
möjligheter att förändra sina liv.

www.tobaksfakta.se
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FAKTA
Kvinnor & tobaksodling

�Tobak odlas i 125 länder på en yta av 4,3 
miljoner hektar och sysselsätter 17 miljoner 
personer, främst i låg- och medelinkomstländer.

�Tobaksodling är arbetsintensiv, och eftersom 
tobaksindustrin betalar dåligt för tobaksbladen 
utförs arbetet ofta av obetalda familjem-
edlemmar. Kvinnorna i dessa familjer ägnar sig 
alltså åt att odla tobak istället för att odla mat 
eller andra grödor. 

� Tobaksodling bygger på kvinnors arbete, 
kvinnor som också tar ansvar för familj och 
hushåll. De utför uppgifter som att dra upp 
plantor, vattna, spruta bekämpningsmedel, 
rensa ogräs, skörda plantorna och sortera dem 
efter skörd.

�Hälsorisker är till exempel förgiftning av 
bekämpningsmedel, green tobacco sickness. 
Det finns kvinnor som har arbetat i tobaksfälten 
när de var gravida och som fick missbildade 
barn. Kvinnors möjligheter att fatta beslut som 
rör arbetet med tobaksodling varierar i världen. 

Junicia Kagendo buntar ihop torkade tobaksblad på sin gård i Kurene, östra Kenya.



7

VISIR AKTUELLT   Friskare liv

6

Rapport 

De negativa hälsoeffekterna av att röka är 
väl kända för de allra flesta. Mindre känt är 
att tobakens produktion också orsakar stora 
miljöproblem. För att öka kunskapen om 
tobaksindustrins inverkan på miljö har VISIR 
låtit göra en sammanställning av forskning-
släget vad gäller tobakens miljö- och klimatef-
fekter, som presenterades vid ett seminarium i 
riksdagshuset den 23 januari. 

Ett uppenbart miljöproblemet av tobak är alla 
fimpar på gator och annan miljö. Av 6 200 miljarder 
cigaretter som röks varje år beräknas ca 4 500 
miljarder fimpar hamna på marken. Cigarettfilter är 
därmed det vanligaste plastskräpet globalt med en 
totalvikt om ca 700 000 ton plast. Fimpar innehåller 
även skadliga ämnen som sprids vidare. Hanteringen 
av fimpar kostar i Sverige 800 miljoner kronor/år. Det 
är angeläget att få bort fimparna från gator, torg och 
i naturen. Pantsystem på fimpar kunde vara ett sätt. 

Ett annat problem i tobaksindustrins fotspår är den 
skog som skövlas för att ge mark åt tobaksodling och 
virke till torkning av tobaken. Torkning av tobak till 
300 cigaretter kräver ved från ett träd. Ofta handlar 
det om skövling av tropisk regnskog. Forskning visar 
att tobak ger förluster om cirka 200 000 hektar skog 
om året, motsvarande 1,7 procent av den globala 
avskogningen. Det innebär att tobaksodling är ett 
direkt hot mot den biologiska mångfalden. Detta har i 
fältstudier påvisats i Argentina, Bangladesh, Brasilien 
och Malawi. 

Utöver hotet mot den biologiska mångfalden bidrar 
avskogningen till klimatförändringar. När skog förs-
vinner snabbare än ny skog hinner växa upp ökar 
mängden koldioxid i atmosfären och därmed också 

växthuseffekten. Tobaksindustrins avskogning 
svarar för 0,34 % av vår klimatpåverkan. Lägger vi till 
övriga utsläpp från tobaksproduktionen blir tobak-
sindustrins totala andel 0,37 %. Tobaksproduktionen 
i världen står därmed för en större klimatbelastning 
än vad Sveriges samlade utsläpp gör. Och det utan 
att det finns någon nytta i den andra vågskålen!

En bortglömd sida av tobaksproduktionen är situ-
ationen för tobaksodlarna. Mycket bekämpnings-
medel används i odlingarna, ibland med gifter som är 
förbjudna i Sverige och andra EU-länder, som DDT. De 
gör att många tobaksodlare blir sjuka. Även nikotinet 
i sig är ett gift som kan ge odlarna ”gröna tobakss-
jukan”. Särskilt hårt drabbade är de 1,3 miljoner barn 
under 14 år som arbetar på tobaksodlingar.

Tobaksplantan kräver vidare mycket vatten, 
dagligen 3-5 liter/kvadratmeter de första veck-
orna efter sådd. Tobak lämpar sig därför dåligt som 
gröda i länder med bristande vattentillgång - och 
med resultat att tobaksodling bidrar till vattenbrist i 
länder som Malawi. Att producera en cigarett kräver 
3,7 liter vatten. För den som röker ett paket om dagen 
blir det 27 kubikmeter vatten per år. Det kan jämföras 
med vattenåtgången för att producera det kött som 
normalsvensken äter om året, 4,3 kubikmeter.

Tobakens miljöpåverkan är inte slut för att ciga-
retten är slut. Tobaksrök förorenar luften långt 
efter att cigaretten har släckts. Dels direkt genom 
att bidra till den allmänna luftföroreningen med en 
lång rad gifter. Men också i form av så kallad tred-
jehandsrök, som är den effekt som orsakas av rök 
som samlas i damm, på kläder, tapeter och andra 
ytor. En av de giftiga restprodukter som finns kvar 
är kotinin. Det har till och med påvisats i grundvatten 
och vatten som används vid jordbruk.

Tobaksbruket förstör miljö och klimat



76

Tobak och miljö

Fo
to

: A
rn

e 
St

rå
by

Agneta Alderskog hälsade välkommenNiclas Malmberg presenterar rapporten

Seminarium i Riksdagshuset

Den 23 januari bjöd Riksförbundet VISIR in till 
ett seminarium i Riksdagshuset om Tobaksin-
dustrins miljöpåverkan. Både massmedia och 
Riksdagens ledamöter var inbjudna då. Intresset 
från massmedia var tyvärr dåligt, men några 
ledamöter i riksdagen kom i alla fall dit.

Vår styrelseledamot Niclas Malmberg har för VISIR 
sammanställt en rapport på 25 sidor om detta 
problem. Arbetet och tryckning av rapporten har 
stötts genom anslag från Folkhälsomyndigheten. 

Problemen med jordens miljö och klimat har blivit 
allt mer brännande på senare år. Utarmning av 
odlingsbar mark, föroreningar i luft och vatten och på 
sikt stora hot genom att jordens klimat blir varmare och 
med mera extremväder, som hotar många människor. 

Detta var vad som behandlades i den aktuella 
rapporten.

VISIRs förbundsordförande Agneta Alderstig öppnade 
seminariet och tecknade en bakgrund. Sedan gick 
ordet till Niclas Malmberg som berättade och visade 
bilder. Visst är det en skrämmande utveckling vi kan 
ana framöver. Av det som kan göras mot detta borde 
avvecklingen av tobaksbruk och tobaksodling höra 
till det lättaste.

I en artikel av Niclas Malmberg här intill kan vi läsa 
en del om detta. Hela rapporten går att beställa från 
VISIRs kansli. Den som vill diskutera något kan också ta 
kontakt med Niclas, e-post niclas.malmberg@mp.se, 
tel 0723-62 89 60.

Arne Stråby

Sammantaget har tobaksindustrin en negativ 
effekt på snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål. Att 
bredda perspektiven från rökningens hälsoeffekter 
till tobakens totala miljöeffekter är därför angeläget 
för att öka det politiska trycket för att uppnå ett 
tobaksfritt samhälle. Argument som att var och en 

äger rätt att bestämma över sin egen hälsa, eller 
att snus är ett hälsosammare alternativ till rökning, 
tappar betydelse när vi ser till tobaksindustrins totala 
miljöeffekter. Tobaksbruk är inte bara ett individuellt 
problem. Dess destruktiva miljö- och klimatpåverkan 
rör oss alla. 

Niclas Malmberg

Forts. Tobaksbruket förstör miljö och klimat
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VISIRKLUBBEN
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!

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker

MAIL:
arkeobild@telia.com
POST:
Baldersvägen 7, 182 35 Danderyd

S!iv till Vis"klubben!

När det var fint väder – till exempel förra sommaren – gick det ju över huvud taget inte 
att sitta ute på en restaurant! Man fick sitta inne och svettas medan rökarna kunde sitta 
ute och gona sig i det fina vädret.

I framtiden kommer man nu alltså också kunna gå ute på gator och trottoarer utan att 
behöva gå över på andra sidan för att undvika rökmolnen. 

Vad säger lagen? Jo det kommer att bli förbjudet att röka både cigaretter, vatten pipa 
och e-cigaretter på alla uteserveringar! 

Många serveringar är nu oroliga för hur det ska gå. Det särskilt de som har vattenpipor 
som ”sin” grej. Det är de ungefär 100 vattenpipe caféer som finns runtom i Sverige. De 
har baserat hela sin verksamhet på vatten piporna.

Men som jag ser det: det gynnar ju bara grupptrycket! Folk som kanske aldrig annars 
hade börjat röka börjar för att de vill vara med i gemenskapen på ett sådant café. 
Däremot kan det få finnas ett rökrum inne i caféet, men hur kul är det?

EN NY LAG MOT RÖKNING!
Vad betyder den nya lagen som kommer i sommar den 1 juli? Jo – det blir total förbud mot rökning på alla 
uteserveringar! Äntligen så kommer man att kunna sitta ute i solen och njuta på en restaurant eller ett 
café utan att behöva flytta in på grund av att någon bredvid tänder en cigarett!

Vattenpipa
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Olika typer av skyltar

LÄSKIGA ELLER ROLIGA 
FÖRBUDSSKYLTAR?
Det har varit mycket diskussioner om de hemska 
bilderna som finns på cigarettpaketen. Dom har du 
väl sett? Läskiga bilder på svarta lungor till exempel. 
Det kallas för skrämselpropaganda. Tror du att det är 
rätt sätt att få folk att sluta röka? 
Det kanske borde vara lite gladare skyltar, men ändå 
bestämda? Här ovanför är ett exempel. 

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker

H# du se$ någ% r&ig skylt mot rökning!
Eller har du ritat en själv? Maila en bild till oss! 
Skicka in till VISIR Klubben och du får din teckning publicerad i tidningen!
                                                                                             a r k e o b i l d @ t e l i a . c o m
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Sedan 2001 har Kanada varningsbilder och varningstext på cigarett-
paketen. Nu kan landet bli den första nationen i världen som sätter en 
varningsetikett på varje enstaka 
cigarett som säljs. 

Det är en av de insatser som kan komma 
att göras för att få ned tobaksanvänd-
ningen till mindre än 5 procent till 2035.

Kanada har en medveten tobakspolitik, men trots det röker fortfarande 15 
procent av befolkningen dagligen och rökningen bland unga har inte minskat 
sedan 2013. Därför vill man satsa mera och utveckla märkningssystemet.

Lösning Höstkrysset 2018
SVAL LAVETT
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P A R A L L E L L G A T A
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Höstkrysset 2018
Grattis!

Dubbel trisslott till!

- Sverre Fogelström, Spånga
- Anna-Märta Hellgren, Sundsvall

- Felicia Sandén, Umeå

Ungdomskrysset 2018
Grattis, CD "Tore and the 

Nonsmokers" till:

- Freja Bergström, Norrköping

BoHe KARTELL
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HANSSON O I H

ORT O C K E L B O

Lösning Ungdomshöstkrysset 2018

Manusstopp
16 maj 

VISIR AKTUELLT
NR 2 2019

Välkommen med idéer,

 text & bilder till kansliet!

visir@telia.com

Varningstext på varje cigarett
Kanada överväger

fakta från www.tobaksfakta.se

Exempel varningstext på cigarett.

Tack för alla gåvor!
Alla bidrag är lika välkomna.

Plusgiro 60 94 07-2
Riksförbundet VISIR
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De tre först öppnade rätta lösningarna vinner var sin dubbel trisslott med miljonchans. Posta ditt korsord med ifyllt namn och 
adress senast den 16 maj till kansliet, se adress sid 3. 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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Korsordstävling!

11

Vårkrysset  2019



 

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
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. Plusgiro 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

Riksförbundet VISIR 

Hälsans Hus

Fjällgatan 23B

116 28 Stockholm

VÄLKOMNA TILL FÖRBUNDSMÖTET
Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B i Stockholm
Söndagen den 24 mars 2019 klockan 13-15.
Vi träffas för mingel och diskussion 11-12, äter en lunchsmörgås 12-13 och har förbundsmötet 13-15.
Sedan blir det kaffe och tårta ca 15-15.30. Styrelsen har konstituerade möte på kansliet kl 15.30.
Meddela gärna kansliet tel 08-591 282 11 eller Yvonne Berling tel 070-575 77 02 om ni tänker komma!
Föreningen VISIR i Stockholm-Uppsala har årsmöte sedan 15.30-16.30 samma plats.

BETALA MEDLEMSAVGIFTEN
Nytt år, ny medlemsavgift. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem i VISIR och stödja oss i arbetet mot 
tobak. Det är åter dags att betala medlemsavgiften om du inte redan har gjort det.
Se avgifter nedan!

VISIR FINNS PÅ FACEBOOK
Hör du till dem som gillar Facebook och går in där ibland? VISIR finns där också, passa på att gilla rökfritt och 
allt som vi står för!  

Tack för att du är medlem i VISIR!

Alla hälsas varmt välkomna!

Besök vår hemsida - www.visominteroker.se


