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Förbundsordföranden har ordet

Vi stödjer tobaksproduktdirektivet
och ett rökfritt Sverige 2025
VISIR har lämnat synpunkter på
remiss om regeringens betänkande
”Mer gemensamma tobaksregler”,
vilket vi är positiva till. Vi stödjer
införandet av kombinerade
hälsovarningar i text och bild som
upptar 65 % av ytan. Men vi anser
också att e-cigaretter bör totalförbjudas och att e-cigaretter som
innehåller nikotin ska betraktas som
läkemedel enligt Läkemedelsverkets
bedömning.
Regeringen ser positivt på målet
om ett rökfritt Sverige 2025. Detta
skriver Folkhälsominister Gabriel
Wikström i förordet till ”Åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken
under år 2015”. Regeringen har
redan tagit stora kliv framåt i arbetet
mot tobak genom att regeringens
utredare fått tre tilläggsdirektiv i
pågående utredning om införandet
av EU:s tobaksproduktdirektiv. I
åtgärdsprogrammet finns en rad
mål som ska prioriteras, och många
av dem handlar om att skydda barn
och ungdomar mot tobaksbruk och
passiv rökning. Vi ger den politiken
vårt fulla stöd.
Användning av e-cigaretter bland

amerikanska tonåringar har tredubblats på bara ett år 2013 - 2014. Där
är e-cigaretter nu den mest använda
nikotinprodukten bland tonåringar. Även rökning av vattenpipa
ökar kraftigt bland unga i USA,
och den fördubblades under samma
period. Den snabba utvecklingen
och den ökade användningen av nya
tobaks- och nikotinprodukter bland
unga gör att våra framgångar med
att minska ungas rökning kan vara
hotade om inte vårt arbete fortsätter.
Ett utmärkt initiativ har tagits
av bostadsbolagen Poseidon och
Familjebostäder i Göteborg. De
föreslår att alla deras nya hyresrätter
som byggs framöver ska vara rökfria. Blivande lägenhetsinnehavare
skriver i samband med hyreskontraktet på ett kontrakt att följa och
respektera att rökförbud gäller i
lägenhet, balkong och i trappuppgång. Detta kommer säkert att
uppskattas av många människor.
Vi stödjer Poseidon och Familjebostäder i deras arbete med rökfria
bostäder.
Onsdagen den 1 april var jag inbjuden till Fontänhuset i Nyköping
för att prata tobak och ge tips och

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR
råd om att sluta röka. En fråga som
lyftes fram var bristen på tobaksavvänjning inom psykiatrin. Det
är klart att personer med psykisk
ohälsa som vill sluta ska få all hjälp
som behövs. Fontänhusen har en
unik modell inom psykiatrisk rehabilitering och är en öppen dörr till
en meningsfull värld för människor
som lever med psykisk ohälsa.
Den 1 juni är det tio år sedan det
blev rökfritt på restauranger. Nu är
det dags att ta nästa stora steg, att
införa rökfria uteserveringar. Det
har varit stor massmedial uppmärksamhet kring den tioårsdagen. Jag
har blivit intervjuad i Rapport och
SVT/Väst den 27 maj om 10 år med
rökfria serveringar, uteserveringar
och rökfritt Sverige
Agneta Alderstig

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR
Utkommer:
Redaktör och ansvarig utgivare:
Förbundsordförande:
Grafisk produktion:
Tryck:
Adress:

Fyra nummer per år
Arne Stråby, arne.straby@telia.com
Agneta Alderstig, agneta.alderstig@gmail.com
Mynta design och produktion, maria@myntadesign.se
Material per post till kansliet.
Exakta printing ISSN 0282-0617
Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm
Tel 08-591 282 11, visir@telia.com, www.visir.a.se

2

VISIR på Socialdepartementet
Den 1 juni var det tio år sedan det
blev rökfritt på restauranger och
serveringar inomhus. Just den
dagen valde ett antal organisationer
för att uppvakta socialminister
Gabriel Wikström och överlämna
buntar med listor på dem som
genom underskrift tagit ställning
för ett tobaksfritt Sverige år 2025.

Wiklund och Agneta Alderstig.
Ministern svarade med ett
anförande som innehöll en hel
del positivt för oss, och han fick
applåder för det. Det låg mycket
arbete bakom att samla in så många namn, men det kändes som att
vi i alla fall fick respons från socialdepartementet. Så nu väntar vi bara
på rökfria uteserveringar också…
Arne Stråby

Foto: Arne Stråby

VISIR representerades där av
Agneta Alderstig och Arne Stråby.
Andra organisationer som var med

var Yrkesföreningar mot tobak,
Tobaksfakta, Tobaksfri duo,
SMART och Lärare mot tobak.
Sammanlagt var vi 13 personer och
ungefär 10 olika organisationer.
Departementet tog emot oss
med Juan Pablo Rua, politiskt
sakkunnig, och minister Wikström. Lena Sjöberg läste upp ett
ställningstagande (statement) med
våra krav och lämnade så över en
bunt namnlistor, och ännu fler listor överlämnades sedan av Yvonne

Agneta Alderstig lämnar över våra listor till
socialminister Gabriel Wikström.

Lena Sjöberg, Agneta Alderstig och
Yvonne Wiklund med var sin bunt namnlistor
för ett rökfritt Sverige 2025.

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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VISIR utvecklades till och blev en
folkrörelse för ungefär 40 år sedan.
Det gällde då främst att upplysa
människor om att rökning, som
dominerade tobaksbruket, var
hälsofarlig. Nu vet nästan alla det
och har tagit det till sig.
VISIR och andra frivilliga organisationer har tillsammans med
samhälleliga institutioner och organ
alltmer övergått till att på olika sätt
motverka alla former av tobaksbruk.
Detta har skett genom att minska
tillgängligheten av tobak, göra den
mindre attraktiv genom att höja
priset och påverka konsumenterna
tobaksnegativt. Det räcker inte med
att göra frågan om att inte börja
eller sluta till ett bara moraliskt eller
karaktärberoende problem genom
rådet "ryck upp dig" eller liknande
fraser. Man måste ta hänsyn till kända medicinska och farmakologiska
fakta om förekomsten av nikotinreceptorer och om att nikotinet framkallar beroende.

Medvetandet om nikotinets och
tobaksrökens hälsoskadliga effekter,
främst cancerrisken, risken för KOL
(kronisk obstruktiv lungsjukdom)
och rubbningar i ämnesomsättning
och cirkulation har gjort att många
vill sluta röka, men de lyckas inte
på grund av nikotinets bindande
förmåga. Stora variationer mellan
individer och även grupper av individer gör det svårt med jämförelser.
Nu gäller det att få folk att inte
börja och att sluta med allt tobaksbruk. Egen vilja räcker inte till för
alltför många. De behöver stöd från
omgivningen för att lyckas. När inte
familj och närmaste umgänge räcker
till måste samhället solidariskt
rycka in. Jag är enig med professor
Sven Larsson på Göteborgs Universitet om att insatser genom ekonomiska och fysiska restriktioner har
gjort störst nytta för att nedbringa
tobaksbruket till nuvarande nivå.
Vad kan då VISIR göra?
Jo, vi kan förverkliga vidare
samhällsinsatser genom ett nätverk
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Foto: Arne Stråby

VISIR och framtiden

Bengt Rosengren är
professor emeritus och tidigare
förbundsordförande i VISIR.
för VISIR:s ideologi. Sprid den i alla
lägen på alla ställen, från tvättmaskinskön till Riksdagen! Gräv där du
står!
I ett nätverk kan VISIR bestå,
men troligen inte utan.
Bengt Rosengren

Rökning är inte längre
häftigt bland unga

Många var mina kamrater som
försiktigt vågade sig fram för att be
om ett bloss eller två. Det är något
de allra flesta av dem bittert ångrar
idag, då de genom åren spenderat
tusentals kronor på cigaretter.
Men tiderna förändras. Idag
lever vi i ett mycket mer hälsomedvetet samhälle där rökningen minskar bland ungdomar.
Riskerar att bli retade
Enligt en norsk studie, gjord
av professorerna Tilmann von
Soest och Willy Pedersen, anses
inte längre rökning vara häftigt
bland gymnasieungdomar. I
Norge minskade andelen rökande
gymnasieungdomar från 25 procent
till 7 procent mellan 2002 och 2010,
en siffra som troligen är ännu lägre
idag. Istället för att anses som
häftiga riskerar nu de få ungdomar
som fortfarande röker att bli retade.
Men det är inte bara hos vår

granne i väst som det skett förändringar. Även i Sverige väljer allt fler
ungdomar att fimpa. Elin Berglund
är lärare på Grillska Gymnasiet i
Stockholm och enligt henne har
synen på rökning förändrats rejält
på senare år.
- Jag har jobbat som lärare i sex år
och som jag har uppfattat det röker
färre nu än när jag började jobba.
När vi diskuterade lagförslaget om
rökning på offentliga platser i min
klass körde jag en handuppräckning
och då ville de flesta ha rökfritt på
offentliga platser, säger Elin.
”Lite äckligt med röken”
Även rökarna själva inser att rökning
inte är bra.
- De ungdomar som röker är nog
inte helt nöjda med att vara rökare.
En elev sa att hon inte vill att hennes
framtida barn ska kunna köpa cigaretter i en vanlig butik, trots att
hon själv är rökare. Jag tror att de
själva kan tycka det är lite äckligt
med själva röken men samtidigt är
den ett beroende. De hymlar inte
med att de är rökare. De kan till
exempel fråga om de kan få en liten
extrarast ibland för att gå ut, vilket
de självklart inte får, fortsätter Elin.
På Grillska Gymnasiet har man
samtal om rökningens faror ur
olika aspekter i undervisningen.
- Jag undervisar i naturkunskap
och brukar då prata om beroenden
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Foto: Sebastian Nyström

Ända sedan det var möjligt har
rökning marknadsförts som något
häftigt, något som unga livsnjutare
unnar sig för att sätta lite spets
på tillvaron. Jag minns själv
när jag såg äldre ungdomar på
skolgården som rökte i rökrutan.
Med sitt åldersmässiga övertag
satte de agendan för vad som
ansågs häftigt, vilket tydligen var
att röka cigaretter.

Elin Berglund
i stort, bland annat rökning. De
elever som läser privatekonomi får
lära sig om kostnaderna för rökning,
så de får lära sig om hur mycket det
faktiskt kostar också.
- På Grillska gymnasiet i Örebro
erbjuder man ett antirökprogram
som skolans elevhälsa ansvarar
för. Ja, det var tydligen ett lyckat
projekt för de ska informera oss
om antirökprogrammet också för
att vi ska kunna jobba på samma
sätt här.
Sveriges ungdomar ser således
ut att gå en hälsosam framtid till
mötes.
Andreas Granfors
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VISIR har hållit förbundsmöte
Riksförbundet VISIR höll årets förbundsmöte i Hälsans Hus,
Stockholm den 22 mars. Ordförande för mötet var Henrik
Ripa och sekreterare Gert Essle.
Verksamhetsberättelsen föredrogs
av vår ordförande Agneta Alderstig.
VISIR samverkar med andra
organisationer i kunskapsorganet
Tobaksfakta och i opinionsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige 2025. VISIR representeras i
Cancerfonden av Henrik Ripa och
Agneta Alderstig.
VISIR har deltagit med monter och
flera deltagare vid den stora LUFTkonferensen i Umeå 2-3 oktober och
vid ANDT-konferensen Drogfokus
i Norrköping 22-23 oktober. VISIR
har också varit aktivt i ett skolprojekt
i Stockholm, där filmen ”Tobakens
barn” har visats för många klasser i
årskurs 7-9.

Den ekonomiska berättelsen
föredrogs av Jonathan Claesson
och revisionsberättelsen av Ingvar
Andersson. Alla berättelser godkändes. Agneta Alderstig föredrog
så årets verksamhetsplan, och Jonathan Claesson föredrog budgeten för
år 2015.
Som ordförande omvaldes Agneta
Alderstig. Till övriga ledamöter
valdes Dick Jansson, Henrik Ripa,
Stefan Nilsson, Helena Eriksson,
Eva Hedström, Lennart Axelsson,
Martha Kesthely och Brith-Marie
Delander som ordinarie. Yvonne
Berling, Gert Essle, Folke Frendin
och Nina Eriksson valdes som
ersättare.

Gert Essle och Henrik Ripa utgjorde presidiet.
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Agneta Alderstig med
verksamhetsberättelsen.
Fyra motioner hade inkommit,
alla från Yvonne Berling, Stockholm. Hon redogjorde för dessa,
och Dick Jansson framförde styrelsens kommentarer. Tre av dessa
gällde rökförbud vid husfasader, en
ny broschyr och rökfria uteserveringar, och de föranledde inga beslut
eller åtgärder. Den fjärde gällde förbud för elektroniska cigaretter, och
den antogs. VISIR har därmed tagit
ställning för att E-cigaretter bör förbjudas.
Avslutningsvis avtackade Agneta
Alderstig Jonathan Claesson, som
avgick som kassör.
Agneta tackade sedan Bo Hellgren och VISIR-aktuellts redaktör

Arne Stråby för deras mångåriga
och hängivna arbete för VISIR och
överlämnade blommor och diplom
som gjorde dem till hedersmedlemmar på livstid.
Anföranden efter förbundsmötet
och lunchpausen hölls av Agneta
Alderstig (Rökfria skolgårdar),
Helena Eriksson (Skolprojekt med
filmen Tobakens barn) och Stefan
Nilsson (Tobacco Endgame – hur
går diskussionen i regering och riksdag)
Arne Stråby
Styrelsen håller konstituerande möte. Närmast kameran Agneta Alderstig
och sedan medsols Eva Hedström, Henrik Ripa, Stefan Nilsson, Yvonne
Berling, Helena Eriksson, Dick Jansson, Gert Essle och Bo Hellgren.

Helena Eriksson redogör
för skolprojektet.

Agneta Alderstig har överlämnat blommor och diplom
till Bo Hellgren och Arne Stråby som hedersmedlemmar
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Hej då Tobak!
Hälsoäventyret är ett intressant
projekt som Landstinget i Uppsala
län har drivit. Det är en hälsopedagogisk verksamhet, inriktad på
barn och ungdom. I detta har man
gett ut en bok, HEJ DÅ TOBAK!
Den innehåller tankar om tobak
från barn vid ett 20-tal skolor inom
länet.
Det är barn i årskurser från 2 till
9 men främst i årskurs 6 som har
bidragit med sina tankar om tobak.
Enkla argument, smått filosofiska
tankar, dikter och någon enkel teckning. Det har blivit en rätt vacker
och trevlig bok.
Mera information om boken och
hälsoäventyret finns på nätet,
www.halsoaventyret.lul.se
Arne Stråby

Några verser om rökning
Det är med sorg i hjärtat man ser
en ung mamma som mot babyn ler
Medan ciggen i munnen sitter
som mamman inte släcka gitter

När man sedan blossat färdigt har
finns en liten fimp ändå kvar
Den kastar man, var man än är
Tur man ej röker i matvaruaffär!

I skolan får barnen av gamla rökare veta
att rökning kan bli cancer och halsarna reta
Ändå måste dom för att vara tuffa pröva på
Kanske dom känner sig som stora då?

Rökarna påstås ha blivit färre
Men ej bland tonårsflickor dessvärre
Nej, bort med denna farliga skit
och skrota tobaksbolagen, bit för bit!

nummer 1 2014

Sverre Fogelström
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Prenumerera
gratis!

s

Tema:Läslust
+Zlatan/s.10
Fett cool /s.32
Fototävling/s.41
Sportlovskul /s.52

e upp i backen!
sid.8

vi gör det

skolföräld
enklare att vara
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timmars sömn
– minst !/s.12

Tidskriften Allt om skolan vill vara ett forum för
skolföräldrar med barn i grundskolan & skolpersonal.
Den är grATis att prenumerera men man måste
aktivt anmäla sig på: www.alltomskolan.nu!
Vi är beroende av dig som prenumerant för att kunna
fortsätta ge ut tidningen. Läs mer om vem vi är och
vad vi står för på www.alltomskolan.nu.

er!
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Aktiv i VISIR
Vi berättade i förra numret av
VISIR-aktuellt om en skandalös
och förmodligen olaglig annons
för E-cigaretter i tidningen
Veteranen, som är organ för
Sveriges Pensionärsförbund
(SPF). Det var vår aktive medlem
i Lund, Lars Claesson, som hade
uppmärksammat den annonsen.
Vem är Lars Claesson då? Jo, han är
medlem i VISIR sedan 1970-talet och
var en av dem som var tidigt ute med
att protestera mot det rök-positiva
samhälle som vi hade då. Han skrev
till SAS, till Köpenhamnsfärjorna
och till ett stort antal restauranger
i Skåne och krävde rökfria miljöer.
Han skrev också till statsministrarna
Olof Palme och Torbjörn Fälldin
och påpekade det olämpliga i att
de visade sig offentligt med cigarett

såg också till att antirök-märken
klistrades på utgående post från
laboratoriet.
Naturligtvis blev Lars medlem
i VISIR också. Tillsammans med
Linus Wrethov, Sten Gülich och
några andra drog han igång en
förening i Lund, och det var faktiskt innan Riksförbundet ännu
hade bildats. Han ingick där i föreningens styrelse i ett antal år.
Men Lars är ännu aktiv på vårt
område, och det kan både kansliet
Lars Claesson och redaktören intyga. Den påtalade
annonsen för E-cigaretter är ett
eller pipa i munnen.
exempel på detta, men säkert inte
Lars var då verksam vid kliniskt- det sista.
fysiologiska avdelningen vid
Vi tackar Lars för att han är
lasarettet i Lund. Han varnade aktiv. För visst är det så: bra miljö
även för risken för skador av kräver aktiva människor!
passiv rökning innan sådana var
medicinskt helt accepterade. Han
Arne Stråby

NÄTVERKET FÖR TOBAKSPREVENTION
VISIR
www.visir.a.se

Tandvård mot tobak
www.dentistryagainsttobacco.org

Cancerfonden
www.cancerfonden.se

Yrkesföreningar mot Tobak
http://www.tobaccoorhealthsweden.org/lankar/

Hjärt-Lungfonden
www.hjart-lungfonden.se

Astma- och Allergiförbundet
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

A Non Smoking Generation
www.nonsmoking.se

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak
www.psykologermottobak.org

Lärare mot tobak
www.lararemottobak.se

Tobaksfakta- OberoendeTankesmedjan
www.tankesmedjan@tobaksfakta.se

Läkare mot tobak
www.doctorsagainsttobacco.org

(non communicable diseases – icke smittsamma sjukdomar)

Sjuksköterskor mot tobak
www.sjukskoterskormottobak.se

TPLR Tobaksprevention i Landsting och Regioner
ywonne.wiklund@vll.se

Svenska NCD-nätverket

Mun- & Halscancerförbundet
www.mhcforbundet.se
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En till vers
om rökning...

Hela omslagsbilden

Varför tror ni att
människor röker
Är det sin gamla
snuttefilt man söker?
Eller tycker dom att
det är nog tufft
Att blåsa ut
en förgiftad luft?
Sverre Fogelström

På grund av omslagets format fick vi beskära bilden
lite där. Men här är bilden där även de som håller i
banderollen får vara med.
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Vinnare
korsord nr 1

Grattis, dubbel trisslott till:
Gertrud Björklund
Måndalsvägen 24, 135 54 Tyresö
Birgitta Nilsson
Gustav Daléns väg 20, 443 34 Lerum
Anita Lindgren
Karlgårdsvägen 10, 931 62 Skellefteå

Gilla oss
på facebook

www.facebook.com/visir.visominteroker
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TRÄD

SKALD

HJORTDJUR

MATT

LÅDA

RON
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IL

INUTI
FJÄRIL
STEKEL

FLOD

PINGIS
AARON
LEYA

ASÄTARE
ÖGRUPP

IDROTTSPLATS

TRÖG
OREDAN

LJUNGVÄXT

KLYVER
SIG

FÖR

VASS STRÅ

SVEN
IS
LENA
SVAN

DEL AV
SKÅNE
FLEMMING
PRIMAT

LÄTT ANTÄND LIGT
STAD
YTMÅTT
SKRIV DONET

PROFES SION

TÄVLING De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin dubbel trisslott med miljonchans. Posta ditt
korsord med ifyllt namn och adress senast den 19 okt 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 han löst korsordet!
Namn:
Adress:
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Kolla in!
En sluta röka app för unga
www.umo.se/fimpaaa

Vi önskar alla våra läsare en
skön och rökfri sommar!
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.visir.a.se

