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Hjälp oss sluta
Bilföretag med 148 anställda betalar
Sid 6–7
Hur många lyckades?

För att lyckas med
sitt uppdrag sökte
tobaksterapeuten Ingrid Stålhand
upp och jobbade aktivt med
personalen där dom arbetade.
Björn Andersson i verkstaden slutade
röka under rökterapin.
“Hälsoekonomisk forskning visar att
företag sparar 18-24.000 sek per år och
anställd som slutar röka!
Nästan rökfritt i vinterparadis!
Vintersportorten Lindvallen i Sälen har
en chef som siktar på 100 % rökfritt i
alla stugor och lokaler inom 2 år. Sid 13

Motioner till förbundsmötet

Skriv nu och skicka in före 11 mars.
Du som inte skrivit någon motion
tidigare får hjälp på
Sid 3

Förbundsordföranden har ordet:

ombyte på redaktörsposten. Nu
får tid att skriva böcker. Men i
sommar kan vi också se honom
på gator och torg i huvudstaden
Han kommer också annordna
stadsvandringar, Stockholm fyller
ju 750 år.
Vi håller naturligtvis med honom
och förstår och respekterar
givetvis Carlöstens önskningar.
VI TACKAR CARLÖSTEN av hela
vårt hjärta för hans professionella
insats som har varit till ovärderlig
nytta och glädje för tidningen.
För att Riksförbundet VISIR skall
kunna tas på allvar och utöva
något inflytande är det nödvändigt
med en tidning och dess existens
är därför en nödvändighet för vår

verksamhet. Carlösten har hjälpt
oss att finna en efterträdare och
han heter Kjell Hedlund och
arbetar med det egna företaget
Asken Media i Mölndal.
Ordföranden och vice ordföranden Göran Löfroth har träffat
Kjell i Göteborg nyligen och han
har också tillsammans med Ragnhild Berglund och Ulla Palmgren träffat ansvarige utgivaren,
tillika styrelseledamoten, Arne
Stråby på kontoret i Stockholm.
Vi har diskuterat arbetsformer
och ekonomi och kommit överens
om att VISIR-Aktuellt skall se ut
ungefär som förut och hur vi skall
gå vidare med de närmaste numren. Det är planerat fyra stycken
per år.
KJELL HEDLUND började sin
journalistiska bana i Luleå som

Bengt Rosengren,
förbundsordförande i VISIR.
namnet Asken media hjälper Kjell
företag med att producera alla
slags trycksaker med text och
bild.
För att Kjell skall kunna producera tidningen krävs att VISIR:s styrelse och övriga medlemmar levererar material till honom i form av
artiklar, bilder och reportage. Kjell
och andra externa medarbetare
kan också göra egna reportage vid
aktuella tillfällen i mån av ekonomiska möjligheter.
Vi önskar Kjell hjärtligt
välkommen i vår krets.

fotograf. (Det kommer säkert att
märkas i Visir). Efter den journalistiska utbildningen på JHG,
Journalisthögskolan i Göteborg,
som avslutades strax innan tidningskrisen på 80-talet, slog Kjell
in på en annan bana. Reklam och
marknadsföring. Under firma-
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▼

CARLÖSTEN NORDMARK
har under många år arbetat med
VISIR-Aktuellt. Han har i princip
”gjort” tidningen; sett till att få in
manuskript, skrivit själv, gjort
reportage, tagit bilder och redigerat det hela. Han anser sedan en
tid tillbaka att det är dags för
honom och för tidningen att få ett

Motioner till 2002 års
förbundsmöte bör vara
Visirs huvudkontor tillhanda före 11 mars.
SÅ SKRIVER MAN EN MOTION
Har du aldrig skrivit en
motion? Det är inte svårt. Det
viktigaste är att ditt budskap
lätt kan förstås av styrelsen.
Motion till Riksförbundet
Visirs
förbundsmöte 2002

Exempel:
Utbyggnad av organisationen
Vi/Jag föreslår att förnyade
ansträngningar görs för att stärka
organisationen genom att nya föreningar bildas, så att verksamheten sprids till fler platser i landet
och på så sätt får Visir större
genomslagskraft.
Inom Visir finns mycket god kunskap som bör komma fler till del.
Ort och datum
Namn:
Förening/distikt/medlem

ANNONSER
eller sponsorer!
Finns det något företag
eller organisation i din
närhet, med en tydlig
inriktning på hälsa och
välbefinnande, som vill
medverka i Visir Aktuellt,
en medlemstiding som
sprids över hela Sverige?
Kontakta redaktionen!

Nätverket för
tobaksprevention
Riksförbundet Visir ingår tillsammans med andra organisationer
som arbetar mot rökning och
tobak i Nätverket för Tobaksprevention. Där ingår också
yrkesföreningarna mot tobak:
Läkare mot tobak,
Sjuksköterskor mot tobak,
Psykologer mot tobak,
Lärare mot tobak,
Tandvård mot tobak och
Farmaci mot tobak.
Vidare ingår Hjärt- och lungfonden och Astma- och Allergiförbundet samt
Folkhälsoinstitutet.
Nätverket träffas ungefär varannan månad på Gamla Brogatan i
Stockholm, där yrkesföreningarna och Cancerfonden har lokaler.
Dessutom har man konferenser
någon gång per år. Nyligen hölls
en sådan vid Rastaborg på
Ljusterö, den 23-24 januari.
Folkhälsoinstitutet höll i denna
konferens, som hade diskussioner om regeringens proposition
om tobaksarbetet de närmaste
tre åren. Hur ska pengarna bäst
användas?
Jag har deltagit för Visir i en del
av Nätverkets träffar på sistone
och var även med på denna konferens. Den samlade ca 40 deltagare från FHI, från landstingen
och från de organisationer som

ingår i Nätverket. Det var en
givande konferens med en del
brainstorming, grupparbete och
sammanfattningar.
Jag ska inte våga mig på att säga
att konferensen gav någon lösning, varken för hur vi avvecklar
tobaksbruket eller hur pengarna
bäst ska användas. Men Folkhälsoinstitutet har vårt förtroende och har fått en del medel att
fördela.
Däremot får Folkhälsoinstitutet
inte i sin nya organisation så
stora möjligheter att driva kampanjer i egen regi. Man har blivit
mera myndighet och expertorgan
åt regeringen. Det faller därför ett
större ansvar på frivilligorganisationerna att driva kampanjer.

Arne Stråby

Det var en kille från Alingsås
vars coach ville öka hans flås.
Han vägrade dock att i markerna kuta
och absolut med sitt rökande sluta
så det gick åt skogen med flåset förstås

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Arbetsmiljöverket undviker
problemet rökning på teatern!

Orsaken är välkänd: tobaksrök
innehåller många ämnen som är
cancer- och allergiframkallande
eller på annat sätt skadliga.
Ingen ska behöva bli sjuk av luften på jobbet.
Visir har nu fått ett svar som är
tämligen avvisande. I stället för
att erkänna det faktum att teatrarna systematiskt bryter mot
lagen försöker man skjuta över
ansvaret på Folkhälsoinstitutet
och menar att teatrar är offentlig
lokal, där FHI har tillsynen.
Detta gäller givetvis publikens
utrymmen, alltså salong och
foajé. Men scenen då, där finns
ingen publik utan bara yrkesmässigt arbetande skådespelare?
-Nej! säger Marie Norell på Arbetsmiljöverket, våra jurister säger
att scen och salong ska räknas
som en lokal, en offentlig lokal.
Då är Folkhälsoinstitutet tillsynsmyndighet och svarar även
för skådespelarnas arbetsmiljö
på scenen.

FHI:s bord?
Inom Visir känner vi oss inte helt
övertygade om logiken, men vi
kommer att tillskriva Folkhälsoinstitutet om detta. Om scenen
är en offentlig lokal ska den

givetvis vara rökfri.
Men TV-teatern då? Där finns
ingen publik, men däremot
många andra arbetstagare förutom skådespelarna. Ja, här kan
inte Arbetsmiljöverket använda
det populära tricket att hänvisa
till annan myndighet.
I stället hänvisar man till formuleringen att ingen mot sin vilja
ska utsättas för tobaksrök. Men
vid TV-inspelning finns väl inga
sådana viljor? Resonemanget
påminner om invändningar man
ofta hörde på 70-talet.
När jag började arbeta för rökfri
arbetsmiljö påtalade jag det
orimliga i att arbetstagare, inklusive allergiker och särskilt känsliga, ska i sitt arbete tvingas
andas in så många cancerogena,
allergiframkallande eller på
annat sätt giftiga eller skadliga
ämnen. Då fick man ofta höra
det: om det är någon som inte tål
lite rök så får han väl säga till och
be om lite hänsyn!

Den enskildes börda
Med allmänna råd från Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen
1983 trodde vi att vi tog död på
det det resonemanget. Det är
orimligt att lägga bördan på den
enskilde arbetstagaren. Cancer
och
allergi är skadligt för alla, inte
bara för det lilla fåtal som vågar
säga ifrån. En rökfri miljö ska
vara det normala, jag var nog
pappa till den formuleringen, och
den gjorde nytta.
Nu har Tobakslagen kommit och
gjort råden helt annorlunda formulerad, men mer bindande.
Lagar måste man följa. Det gör
man, och myndigheterna ska
övervaka att det sker och att
ingen lagvrängare hittar orimliga
kryphål.
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I sitt svar till Visir framhåller
Arbetsmiljö-verket att inspektörerna inte hinner besöka alla
arbetsplatser. Knappt 400
inspektörer har tillsyn över ca
300 000 arbetsställen. Men ”om
problem med passiv rökning
framkommer som ett problem för
de anställda vid ett arbetsplatsbesök ställs naturligtvis krav på
åtgärder" slutar man.
Rimligen gäller detta även teatrar, om man nu gör besök vid en
teater någon gång. Men då har
man återigen lagt bördan på den
enskilde eller på skyddsombudet:
om ni inte gillar lagbrott så
måste ni påpeka det själva,
inspektören gör det inte!
Om arbetsmiljöverket vill medverka till att anställda vid teatrar
och TV får en rökfri arbetsmiljö
så finns det mindre arbetskrävande metoder än att låta
inspektörer åka runt till landets
alla teatrar och meddela detta.
Man kan göra ett skriftligt ställningstagande och distribuera
med post, fax eller Internet; verket har hemsidor. Visir skulle
gärna hjälpa till med att informera om ett sådant beslut.

Obotfärdigas förhinder?
Nej, inspektörernas arbetsbörda
duger inte som skäl för att inte
göra någonting. Det verkar mera
som obotfärdigas förhinder.
Kanske är det så att Arbetsmiljöverket inte uppskattar att man
har fått
tillsynen enligt Tobakslagen §8
för arbetsplatser, utöver sin tillsyn enligt Arbets-miljölagen. Men
det har ingen betydelse. En myndighet är skyldig att göra det som
regering och riksdag bestämmer.
Atthelt prioritera bort en sådan
uppgift torde vara tjänstefel.

▼

Riksförbundet Visir har
tillskrivit Arbetsmiljöverket angående problemet med rökning på teaterscener och inom TVteatern. Detta har framgått av Visir-aktuellt nr
4/2001. Visir påtalade
det faktum at §8 i tobakslagen ålägger arbetsgivaren att svara för att arbetstagare inte mot sin vilja
utsätts för tobaksrök.

▼

RYSSLAND HAR
Massmedia är också en utmärkt
väg att nå ut. Verket har en informationsavdelning som är bra på
att skriva pressmeddelanden.
Verket har också en egen tidning,
Arbetarskydd, med stor spridning.
Som framgick av min artikel i
Visir-aktuellt nr 4 2001 kan
regissörer ha en ganska hjärtlös
syn på skådespelare som inte vill
röka. Martin Theorin i Göteborg
hävdade i en radiodebatt att det
händer aldrig, men i så fall får
han inte rollen, "då väljer jag en
annan skådis". Han menade att i
stort sett alla skådespelare är
rökare, och det blir förstås följden av en sådan utslagsmekanism.
Visir har även tillskrivit Teaterförbundet för att få deras syn på
skådespelares rätt till rökfri
miljö. Vi inväntar med spänning
deras svar.
Visir anser att rökfrihet på teatern är en kulturell och mänsklig
rättighet och tänker inte släppa
frågan.
Arne Stråby

från januari 2002 infört en
tobakslag med 18-årsgräns vid
försäljning, förbud mot tobaksautomater, hälsovarningar på
cigarettpaketen, maximihalter för
tjära och nikotin och regler för
rökfria arbetsplatser, offentliga
miljöer och kommunikationer.
Avsikten med lagen är att på sikt
försöka sänka de höga dödssiff-

Paket med mindre än 20 cigaretter får inte säljas. Antalet försäljningsställen för tobak begränsas.
Lagen berör inte tobaksreklam,
som regleras genom andra
bestämmelser. Däremot råder
restriktioner mot att visa
skådespelare som röker på tea-

Ny lag ska minska
rysk tobaksdöd
rorna i rökrelaterade sjukdomar
genom att bl a minska rökningen
bland barn och ungdomar och
skydda människor från passiv
rökning.
Lagen begränsar tjärhalten i filtercigaretter till högst 14 milligram. I sverige är den tillåtna
maximihalten nu 12 milligram,
men minskar till tio när ett EUdirektiv om tobaksprodukter
omsätts i svensk lag.
Den ryska lagen begränsar nikotinhalten till 1,2 milligram per
cigarett (1,0 inom EU, också
enligt direktivet).
Varningstexterna på cigarettpaketen ska innehålla exempel på
sjukdomar och skador som tobaken kan orsaka, t ex cancer,
hjärtsjukdomar och impotens.

8 § I andra fall än som avses i
2 och 4 §§ svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare
inte mot sin vilja utsätts för
tobaksrök i den arbetslokal
eller det liknande utrymme
där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i
1 kap. 2 § första stycket och 3
§ arbetsmiljölagen

Regler om rökfritt
på film och i tv

Miljöer där rökning är förbjuden,
och i vissa fall tillåten i begränsade utrymmen, är arbetsplatser,
sjukhus, medicinska institutioner, skolor, sporthallar, teatrar
och andra offentliga lokaler.
Rökning är också förbjuden i kollektivtrafiken och under flygresor
som är kortare än tre timmar

terscener, i filmer och i tv-program som produceras sedan
lagen börjat gälla - med det tänjbara undantaget att där rökning
är en integrerad del av det artistiska konceptet är den tillåten.
Medierna ska också undvika att
visa rökande politiker och kändisar på bild.

300 000 ryssar dör
av rökning
Lagförslaget föreslogs och utarbetades av Dumans hälsoutskott.
Utskottets ordförande, Nikolaj
Jerasimenko, har sagt att syftet
med lagen är att förbättra folkhälsan i Ryssland och minska
antalet förtida dödsfall.
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör 300 000 ryssar
årligen en för tidig död på grund
av rökning.
Lungcancerfallen i Ryssland
uppges ha ökat med 67 procent
under de senaste tio åren. Enligt
det ryska hälsoministeriet röker
80 procent av befolkningen i
vissa åldersgrupper. Bland pojkarna börjar var fjärde röka vid
tio års ålder. En ledande rysk
cancerforskare har beskrivit situationen som katastrofal.
Källa: www-tobaksfakta.org
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Framgångsrik rök- och snus
En klok företagledare
som värnar om sin
personal. Då ökar
chanserna att lyckas
med en rökfri miljö.
- Företaget har betalat alla nikotinläkemedel, något som är en
förutsättning för att kunna
genomföra ett så omfattande
projekt, säger tobaksterapeuten
Ingrid Stålhand i Göteborg.
Dessutom har ledningen de första månaderna generöst stöttat
med frukt när saknaden efter
cigaretten och snuset blivit alltför
svår. Givetvis fick även de som
inte ingick projektet glädje av
detta.

Nikotinet är drogen
Alla pengar att spara, vita tänder,
vacker hy, frisk andedräkt, bra
kondition, gott samvete och friheten att slippa vara beroende av
snus och cigaretter, inget av
detta räcker för att motivera dig.
Cigaretten har kanske varit din
följeslagare och i många år fungerat som tröst och belöning.
Svaret är enkelt. Du styr inte
över cigaretten eller snusprillan.
Det är den som styr över dig!
Du är beroende och det är nikotinet som är drogen.
Ingen är väl idag ovetande om
att nikotin är lika beroendeskapande som heroin, alkohol och
kokain. Det kan vara svårare att
lägga av med cigaretter och snus,
beroende på att cigaretter och
snus fortfarande är lagligt och
socialt accepterat.
Fortfarande röker i vårt land ca
20% av befolkningen. Kvinnor
röker mer än män, män snusar
mer än kvinnor.
Unga kvinnor röker ibland alltför
mycket och vi ser ingen minskning. Grabbarna snusar.
Många, både unga och äldre
feströker och detta är ett stort

Vi har valt att satsa på vår personal, säger styrelseordföranden
Bengt Eskilsson Ökad trivsel på arbetsplatsen, hälsa och ekonomi är flera goda skäl som vi vann.
problem för att det är då ofta
kopplat till alkohol.
I Sverige börjar varje år
ca 25 000 ungdomar att röka och
varje år dör ca 10 000 personer i
sjukdomar som är relaterade till
rökning. Lungcancer, hjärtinfarkt, akut astmaanfall och sängrökning är några exempel.

Nu slutar vi!
Vad behövs för att dra igång ett
rök- och snusavvänjningsprojekt
som skall ha möjlighet att lyckas?
Kunskap, erfarenhet, engagemang och ekonomi d v s pengar
är en förutsättning.
Dessutom krävs ett hundraprocentigt förtroende från ledningen
för att kunna arbeta på ett optimalt sätt.
Hur gick det till?
Efter alla nödvändiga formaliteter som intresseundersökning
och intresseanmälan.
Erbjudandet gällde även deltagarens maka/make/sambo.
Nu var det dags för en informa-
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tionsträff i BEKÖ Bils lokaler i
Sisjön och dagen efter i lokalerna
i Backa.
Stämningen var lite uppskruvad
och lite nervös.
Jag gissar att rökarna hade rökt
upp sig innan och snusarna
hade säkert laddat upp med en
prilla.
Efter presentation berättade jag
hur jag hade tänkt mig upplägget
och det var fritt fram för synpunkter.
Jag ville snarast ha en lista på
deltagarna för att kunna inbjuda
till ett motivations/ bedömningssamtal med var och en, för att då
tillsammans kunna lägga upp ett
individuellt rök/snusavvänjningsprogram.
Vid detta tillfälle mätte vi blodtrycket och vikten för att ha
utgångsvärden.
Nikotinläkemedel för att mildra
abstinensbesvären diskuterades.
En hel meny finns numera att
tillgå och det är viktigt att välja
rätt.
Kost och motion diskuterades
också, men det är inte det man

savvänjning vid bilföretag
prioriterar de första veckorna
efter rökstoppet. I ett fall använde vi det nya läkemedlet Zyban.
Vid motivations- och bedömningssamtalet bestämdes också
ett gemensamt rökslutardatum,
det fastställdes till 00-11-20 för
flertalet. Tiden mellan den dag
du bestämmer dig för att sluta
röka och till rökslutardatum får
inte vara för lång, två till tre
veckor brukar vara lagom.

Hur går det?
Har du rökt?
De första veckorna efter rökstoppet var koncentrationen total
kring dessa frågor.
Med tanke på att alla har fortsatt
att arbeta (som om ingenting
hänt) har vi all anledning att vara
stolta och glada. Visst har det
hettat till ibland, stubinen har
varit kort men alla har varit målmedvetna och arbetskamraterna
lojala. Många av dem har slutat
tidigare och vet hur det känns.
Företagsledningen har ställt ett
bra beläget säljarrum till mitt förfogande och där har jag kunnat
ta emot besök och ha individuella
samtal.
- Min metodik är annars att vara
ute på golvet och söka upp personen där hon/han befinner sig. Vi
vinner mycket tid på detta och

Lisbeth Holmkvist på ekonomiavdelningen. Vi var några som gick
på ett gym som ligger nära BEKÖ
Bil. Motion av olika slag har nämligen visat sig inte ersätta cigaretten och snuset, men vara till
god hjälp mot abstinenssymtomen. Och risken att gå upp i vikt
minskar om man motionerar.

Lennart Ringstedt, säljare som
lyckades sluta röka.

det blir naturligt och okonventionellt, berättar Ingrid. Detta är
utmärkande för mitt sätt att
arbeta; personligt, engagerat,
okonventionellt och flexibelt. Det
passar min personlighet och förhoppningsvis många andra
också.
- När man arbetar med rök/snusavvänjning får det inte finnas
någon fanatism, istället ryms en
hel del glädje och humor trots det
allvarliga budskapet… Rökning
är livsfarligt!

Fånga upp återfallen
Återfall är vanligt efter
rök/snusstopp. Företagets årliga
julfest inföll bara några veckor
efter rökslutardatum. Kopplingen
alkohol och cigaretter är välkänd,
men de allra flesta klarade frestelsen och rökte inte.
Efter 4 de månaden hade en och
annan har testat en cigarett eller
snus. Några har testat fler. Fördelen med att vara på plats är att
kunna fånga upp och följa upp
dem som vacklar och motivera
till nya tag.
- I mitt åtagande utlovade jag
uppföljning efter 3 månader, 6
månader och ett år.
Sommaren och semestern blev
en utmaning och risken för återfall är alltid stor under denna
period med fester och olika frestelser. Jag lovar att ett 25-tal
personer med ett gemensamt
rök/snusslutardatum märks!
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Att BEKÖ Bils ledning helhjärtat
och entusiastiskt gått ut med en
klar och entydig information på
entrédörrar och i lunchrum om
att det skall vara totalt rökfritt
inom BEKÖ Bils samtliga lokaler
och att ett 25-tal medarbetare
deltar i projektet ger en oerhörd
kraft till beslutet. Lunchbaren
blev samtidigt helt rökfri och
även dess ägare gick med i
rökavvänjningsprogrammet.
Detta har haft en mycket stor
betydelse för att nå ett gott resultat och har bidragit till att motverka återfall.

Tobaksterapeuten Ingrid Stålhand har en bakgrund som sjuksköterska, barnmorska och vårdlärare. Hon har varit hälsoinformatör vid Göteborgs Primärvård
med specialkunskaper inom
tobaksfrågor och rökavvänjning.

Resultaten på Bekö Bil visar att
11 st av 30 är tobaksfria efter 12
månader. 8 st av 20 är rökfria
efter 12 månader. Mycket bättre
än genomsnittet som rapporteras
i den vetenskapliga litteraturen.

Säljarna Börje Gustavsson och
Sandra Tallgren hade skiftande
resultat.

21 rökfria restaurange
i centrala Göteborg be
Guldgaffeln
Stadsdelsförvaltning
Centrum i Göteborg har
initierat ett samarbete
med Miljöförvaltningen
och Hjärt-Lungfonden för
att restauranger och
caféer i centrala Göteborg
på frivillig väg ska bli helt
rökfria med symbolen
Guldgaffeln. Projektet är
politiskt förankrat i Miljönämnden och i nämnden
för Göteborgs stad
Centrum samt förankrat
inom Hjärt-Lungfonden.
Mål
Göteborgare och turister ska
kunna besöka restauranger och
caféer i centrala Göteborg utan att
besväras av tobaksrök.
Detta är särskilt viktigt för alla
med allergiska/astmatiska
besvär; inte minst barn och ungdomar.

stadsdelsförvaltningen Centrum
och Hjärt-Lungfonden för att delta
i projekt rökfria restauranger med
symbolen Guldgaffeln och förbinder sig därmed att följa uppsatta
kriterier för helt rökfritt.
Kriterier för rökfria serveringar
med symbolen Guldgaffeln är:

• Hela serveringen med omgivande
allmänna utrymmen, såsom t ex
kapprum och toalett, ska vara
rökfria.
• Tydlig skyltning om rökfrihet.
• En eventuell förändring av rökfrihet måste anmälas till Miljöförvaltningen, Göteborgs stad
Centrum eller Hjärt-Lungfonden.
• Ny ägare eller innehavare ska
informeras om rökfrihet och gällande kriterier.

Målgrupp
Riktade insatser sker till restauranger, caféer och andra serveringsställen i centrala Göteborg.
Erbjudande om att delta i projekt
Guldgaffeln har i denna omgång
inte skickats ut till nattklubbar
och hotell.
Serveringar i skolmatsalar och
sjukhem ska vara rökfria

Metod
En intresseanmälan skickas ut till
serveringsställen belägna inom
Göteborgs stad Centrum.
Innehavaren av restauranger och
caféer ges möjlighet att teckna
kontrakt med Miljöförvaltningen,

Kartläggning och information
Genom projektets erbjudande,
kommer en kartläggning av rökfria serveringar i centrala Göteborg att ske.
Information och erbjudan om att
delta i projekt rökfria restauranger med symbolen Guldgaffeln ges
till restauranger och caféer i centrala Göteborg. Information kring
projektet ges också till SHR (Sveriges Hotell- och Restaurang-företagare), HRF (Hotell & Restauranganställdas förbund), Tillståndsenheten, Arbetsmiljöinspektionen, Ungdomsrådet i
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Centrum, Restaurangrådet, Drogförebyggarna, Tobakspreventivt nätverk i Göteborg,
Göteborgs stads Allergikommité,
Statens folkhälsoinstitutet samt
Folkhälsoenheten i Västra Götaland.
Totalt är 619 serveringar belägna
inom Göteborgs stad Centrum
registrerade hos Miljöförvaltningen. Av dessa 619 serveringar
erhåller 360 restauranger och
caféer en folder med information
om projekt Guldgaffeln samt brev
och intresseanmälan.
Vid första utskicket fick samtliga
360 serveringsställena inbjudan
att delta i projekt Guldgaffeln,
broschyr om projekt Guldgaffeln
samt intresseanmälan. På detta
svarade nitton serveringar att de
var intresserade av att delta i projektet. Efter en påminnelse svarade ytterligare tolv serveringar att
de var intresserade av att delta i
projektet. Dessutom inkom telefonsamtal från intresserade ägare
som ännu inte har rökfritt fullt ut.

Intresset under 10 %
Totalt är trettiofem serveringar
intresserade av att delta i projekt
Guldgaffeln.
Av dessa trettiofem serveringar får
tjugotvå serveringar utmärkelsen
Guldgaffeln. Fem serveringar är
belägna i Nordstan och i NK och

er och caféer
elönas med
dessa fem serveringar finns med i
foldern över rökfria serveringar
men får inte Guldgaffeln på grund
av att de är belägna i en miljö som
ska vara rökfri.
Projektet erbjuder de restauranger
och caféer som uppfyller projektets kriterier och har rökfritt från
och med den 1 januari 2002, klisterdekal med symbolen Guldgaffeln, diplom, uppmärksamhet i
folder samt presentation på webbsidor hos bland annat Miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen
Centrum, Hjärt-Lungfonden och
Guldgaffeln.

Uppföljning
Dokumentation och uppföljning av verksamheten sker
löpande och diskuteras i
projektgruppen.
Uppföljning av rökfriheten
kan göras i samband med inspektion från Miljöförvaltningen,
stadsdelsförvaltning Centrum
eller Hjärt-Lungfonden.
Genom enkät eller intervju med
ägare till de deltagande restauranger och caféer som deltar i projektet kan projektet få kunskap
om deras erfarenhet av att ha rökfri servering. Detta görs lämpligast
efter ett år och i samband med
förnyat erbjudande om att delta i
projektet.

Totalt kommer 21 serveringar
att tilldelas Guldgaffeln. Det
sker i slutat av februari. Rapporter kommer i nästa nr av
Visir aktuellt.

Synpunkt från en
restaurang i Göteborg
Nytillkomna rökfria restauranger
och caféer kommer att uppdateras
kontinuerligt på webbsidorna.

Rökfritt på krogen
Informationsinsatser till allmänheten sker i form av masskommunikativa insatser, personal- tidningar, folder över rökfria restauranger och caféer samt webbsidor.
Folder över rökfria restauranger
och caféer kommer att erbjudas
till turistbyrån, allergimottagningar, ungdomsmottagningar etc.

Nytillkomna rökfria restauranger
och caféer uppdateras kontinuerligt på webbsidorna.

Med anledning av rökfrihet på serveringsställen är detta citat hämtat från Stefan Karlsson, restaurangchef på Restaurang Fond i
Göteborg;
”Att som kock lägga timmar av
arbete på maten och sedan låta
gästens måltid bli förstörd av rök,
känns som bortkastad tid. Därför
har vi valt att separera mat och
rökning”.
Rökfria restauranger i USA
I USA har många städer och
delstater bestämmelser om rökfrihet på restauranger och serveringar. Bland större städer märks
New York som har infört rökfrihet
på restauranger.
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Agneta Alderstig, Göteborgs stad,
Centrum är projektledare för
kampanjen Guldgaffeln i
Göteborg.

Tandlös 18-årsgräns
– även i fortsättningen?
Från början av 1997 är det i
Sverige förbjudet att sälja och
överlåta tobak till personer under
18 år. Det är dock välkänt att paragraf 12 i tobakslagen överträds och
att överträdelser sällan eller aldrig
beivras.
I SVERIGE har forskare vid
Institutionen för samhällsvetenskap,
Karlstads universitetet, i samarbete
med kollegor vid Tammerfors universitet i Finland genomfört en omfattande studie 1999 om möjligheten för
ungdomar att köpa tobaksprodukter.
Studien har publicerats (M. Sundh
m.fl. Ungdomars möjlighet att köpa
tobak. Karlstad University Studies
2001:27).
EFTERSOM det sannolikt är kriminellt att be ungdomar under 18 år att
testa om de kan köpa tobak har man
bland annat använt sig av en metodik där de ungdomliga köparna var
18 år eller äldre, men såg ut som om
de var betydlig yngre. Studien
genomfördes i Malmö kommun,
Värmlands län och Västernorrlands
län och var en uppföljning av en liknande studie 1996 före åldersgränsen infördes i Sverige.
SAMMANFATTNINGSVIS är studiens
resultat mycket nedslående. Av 125
provinköp av ungdomar med skattad
ålder på 16 år lyckades 72 % och av
250 provinköp av ”17-åringar” lyckades också 72 %. De allra flesta av
dessa tillfrågades inte om legitimation. När ungdomarna såg ut att vara
18 år och äldre, vilket de också var,
ökade möjligheten att få köpa tobak
mot 100 %.
DET FANNS vissa variationer i möjligheten att köpa tobak. Flickor med
ungdomligt utseende lyckades i
mindre grad än ungdomliga pojkar
(65 mot 85 %). Det var lättare att
lyckas i kiosker (78 %) än i varuhus
och livsmedelsaffärer (66 %). Om det
fanns skyltar om åldersgränsen
betydde däremot ingenting och inte
heller om det var kö eller inte kö vid
försäljningsstället.
Om de ungdomliga inköparna med
uppskattad ålder under 18 år verkli-

gen hade varit under 18 år så hade
undersökningen lett till över 200 fall
av lagbrott. Enligt lagen skulle försäl
jaren anmälas till polis med vidare
befordran till åklagare. Hur det senare gått har nämnts i en motsvarande
finsk studie: ”Åklagare har inte
ansett att försäljning av tobak till
minderåriga är ett sådant brott att de
skulle ta till tillgängliga åtgärder vilket underminerat kontrollmekanismen.” Samma erfarenhet finns i
Sverige.

Ny tobakslag
Regeringen har i december lämnat en
proposition till Riksdagen med bland
annat ändringar i tobakslagen. Den
innehåller väsentliga förbättringar om
s.k. indirekt reklam och ett (alltför)
långsamt införande av allmänt rökförbud i serveringsmiljöer. Gränsen
för 18 år för tobaksinköp kvarstår,
men beivrande av överträdelser tycks
fortfarande kräva kedjan av polis och
åklagare.
EN NYHET i propositionen är att den
som vill sälja tobak måste anmäla
detta till kommunen och kommunen
kan ta ut en avgift för tillsyn.
Regeringen har på denna punkt gått i
ledband hos tobaksmaffian.
Utredningen ”Hälsa på lika villkor –
nationella mål för folkhälsa” (SOU
2000:91), som har givit grunden för
propositionen, föreslog dels säljtillstånd för försäljning av tobak och
dels att varning eller återkallande av
säljtillstånd kan göras vid överträdelser av lagen samt att säljtillståndet,
varningar och återkallande sköts av
kommunen eller den nämnd i kommunen som utses. Detta förslag har
av regeringen urvattnats till ett verkningslöst skrivande av listor på
tobaksförsäljare.

Island – ett föregångsland
i Norden – något att plagiera
I juni 2001 beslutade man om ny
tobakslag i Island och den trädde i
kraft 1 augusti (www.hollver.is).
Tobak får ej säljas på sjukhus eller
vårdinrättningar. Tobak får varken
köpas eller säljas av personer under
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18 år. Tobak och tobaksvarumärken
skall vara på en plats som ej är synlig för kunderna (t.ex. under disken, i
stängda skåp eller i ett bakomliggande utrymme). För att sälja tobaksvaror krävs licens från kommunens
miljö- och hälsovårdsförvaltning och
förvaltningen får ta betalt för kontroll. Brott mot tobakslagen leder vid
första tillfället till varning och vid
andra tillfället till indragning av
licensen. – Det är ord och inga visor i
Island!

Försäljning av tobak till
minderåriga är mordförsök
Det är välkänt från många undersökningar att de som fastnar i tobaksmissbruket är de som börjar använda
tobak i tonåren, en ålder där många
inte påverkas av saklig information
om framtida hälsovådor. Det är också
ett faktum att ca. hälften av de som
är tobaksmissbrukare kommer att dö
i förtid av tobaksrelaterade sjukdomar, för närvarande ca. 8000 per år i
Sverige. Vidare är det dokumenterat
att tobakens inkomster till staten via
skatter är mindre än samhällets
kostnader (mest landsting och kommuner) för den sjuklighet och död
som tobaksmissbruket ger. Debet och
kredit går inte ihop, men det tycks få
inse eftersom inkomster går till en
part och utgifterna får andra stå för.
VARJE FÖRSÄLJNING av tobak till
minderåriga är starten till ett potentiellt mord som inträffar med 50 %
sannolikhet efter 30-50 år och då har
antagligen brottet preskriberats och
dessutom så har även tobaksförsäljaren gått hädan. Så varför kan inte
tobakslagen innehålla bitande sanktioner mot dem överträder lagen?
SKRIV TILL DIN RIKSDAGSMAN!
Göran Löfoth
vice ordf. i VISIRs förbundsstyrelse
prof. em vid Nordiska hälsovårdshögskolan

VISIR Skåne på
Må Bra mässa
VISIR Skåne-distrikt medverkade
i Må Bra mässan i Kristianstad
den 25 till 27 januari 2002.
VISIR hade en egen monter på
mässan som hölls på "Yllan"
d.v.s. yllefabrikens tidigare lokaler.
Distriktets ordförande Siv Malmberg samt Astrid Zweiniger och
Eivor Svenonius stod i montern.
De delade ut trycksaker och knappar samt besvarade frågor från
intresserade besökare.
Det kom cirka 6.000 personer till
mässan och åtminstone hälften
passerade VISIRs monter. Hundratals personer stannade till och
tog del av VISIRs budskap.
Många av dem som stannade till
vid montern var rökare som gärna
ville sluta och som hade gjort flera
misslyckade försök. Vi i montern
kunde ge råd, lämna trycksaker
och rekommendera kontakter
med Sluta Röka linjen (telefon
020 84 00 00) och Tobaksfakta
hemsida www.tobaksfakta.org.
Våra knappar med texten "Rök
luktar illa" och "Tobak eller hälsa"
hade strykande åtgång. De som
ville fick blåsa i vår koloxidmätare
och fick reda på hur mycket

Eivor Svenonius och Astrid Zweiniger hann informera 100-tals
besökare på Må Bra mässan i Kristianstad.

rökande ökar halten av kolmonoxid i utandningsluften. Men framförallt kunde vi uppmuntra till
rökstopp och berätta om personer
vi känner som lyckats bli av med
tobakslasten.
- Redan på torsdagen den 24 jan.
körde vi upp till Kristianstad med
vårt utställningsmaterial berättar
Siv Malmberg. Sedan gjorde vi

ordning vår monter med våra
slagkraftiga affischer och övrigt
material så att montern skulle
vara klar till invigningen. Vi har
varit med om många mässor och
visste precis vad Eivor Svenonius
och jag skulle ta med från kansliet
i Malmö.
Sven Kinnander

Positiva till lagförslag
Den tobaksfria veckan 2001 gick
inte gotlänningarna förbi rapporterar Visirs Lars-Erik Behm från
Visby.
- Tillsammans med Tobaksfria
alliansen hade vi ett möte i ett
rökfritt sällskapsrum på restaurang Effes. Dom flesta restauranger är positiva till ett förbud. Och
speciellt nu när det visat sig att
man inte förlorar något. Rökare
beställer lika gärna en drink till!
Vi måste alla hjälpas åt för ett rökfritt samhälle, sammanfattade
Mona Wahlgren, handläggare på
kommunens folkhälsoenhet.
En rökfri miljö på Visbys restau

Mötet uppmärksammades
i lokalpressen!

ranger är inte bara en fråga för
gästerna. Lika viktiga är personalen som arbetar i lokalen.
Under WHO dagen vecka 47
genomförde Visir Gotland en
utställning i Gallerian på varuhuset OBS där man visade upp
Visirs många affischer på en
långvägg.
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Under sommaren 2001 var det
återigen dags för den vartannat år
genomförda Företag- och Familjemässan i Kneipp. 18.000 besökare kom. Företagen som medverkar
anställer inte personer som är
rökare! Det är viktigt att samhällen på bred front skapar icke
rökande förebilder.

Jordbruksminister Margareta Winberg ger svar
på frågor i Klarspråk
Utdrag från Klarspråk, i Riksradions
P1, den 8 feb 2002
Martha Karlsson:
Käre politiker, om jag visste att
era barn gick i samma förskolor och
skolor, som våra barn. Att era föräldrar
får samma typ av åldringsvård som
våra föräldrar och att ni själva när ni
behöver sjukvård tvingas telefonköa till
någon vårdcentral, för att eventuellt
kunde få boka läkartid. Då skulle jag
tro på ett demokratiskt samhälle, där ni
politiker representerar oss, era egna
väljare.
Skattebetalare utan fallskärm.
Martha Hansson, Karlstad
Programledare Mia Hemborg:
Ja, förtroende för politiker är
en bristvara hos många idag. Längre
fram i dagens klarspråk kommer jordbruksminister Margareta Winberg till
tals. Få se då om hon kan bättra på
sina odds i frågan om kritiken mot att
EU årligen betalar ut miljarder i stöd till
tobaksodling. Där utöver är det mordet
på Fadime som fortfarande väcker funderingar. Kampanjer mot rökning med
ena handen och stöd till tobaksodling
med den andra. Flera kritiker har gjort
sig hörda i Klarspråk, om hur Sverige
anderar i tobaksfrågan och om att vi
som medlemsland i EU är med och
betalar stora belopp till tobaksodlare.
Ann Wennberg är en.
Ann Wennberg :
Vad skulle vi göra om sex jumbojetar störtade i Europa varje dag; om
2000 människor dagligen dog i flygtrafiken ? Varje dag dör så många
européer en för tidig död i sjukdomar
som kan knytas till tobaksbruk. I södra
Europa finns 170.000 tobaksodlare.
Man kan se det som en tredjedel av
Sveriges hela EU-avgift, som går till
något så dödsbringande som att hålla
tobaksbolagen med en starkt subventionerad råvara
Ann Wennberg, Bottna i Bohuslän
Margareta Winberg :
Svar till Ann Wennberg, Bo Hellgren och
Mats Hägglöf, som har gjort inlägg om
tobakens skadlighet och om EU:s tobaksstöd. Låt mig först säga att jag delar
Ann:s, Bo:s och Mats synpunkter om
tobaken. Jag är väl medveten om tobakens skadlighet och anser att samhället
har ett ansvar för att så långt som möj-

ligt verka för att inga ungdomar eller för
den delen vuxna börjar nyttja tobak,
vare sig det handlar om rökning eller
snusning. Så till frågan om EU:s stöd till
tobaksodling. Det är en fråga som ligger
hos mig som jordbruksminister. Det är
så att tobaks-odlingen i EU stöds med
ungefär ungefär 9 miljarder eller 9.000
miljoner kronor per år. Och samtidigt så
ger vi ut ungefär 130 miljoner kronor
per år på olika åtgärder mot rökning.
EU:s stöd utgör i medeltal 80 procent av
odlarnas inkomst. Den tobak som odlas
inom EU exporteras eftersom den anses
hålla för låg kvalité för oss. Istället
importeras det mesta av EU:s tobak
från Zimbabwe och USA. EU:s stöd till
tobaksodling är etiskt fel och dessutom
orättfärdig.
Min uppfattning är att dom här pengarna ska användas för att stödja tobaksodlarna till att odla andra grödor. Det är
inte försvarbart att stödja en gröda med
offentliga medel, alltså med våra skattpengar, som är så väldokumenterat och
uppenbart skadlig för hälsan. Denna
åsikt framför jag och alla som representerar Sverige inom EU i alla
sammanhang. Tyvärr kan inte Sverige
själv bestämma eftersom Sverige bara
är en medlem av femton. Mitt och den
svenska regeringens arbete för att stoppa detta orättfärdiga stöd går vidare
och vi kommer att driva den här frågan
tills vi har nått i mål.
Jag heter Margareta Winberg och är
jordbruksminister.
Debattinlägg inringt till
Klarspråks debatt-telefon 040-50 50 50
söndag 3 febr. kl. 18.00
Margareta Winberg, det är
befriande att höra att du inte har ändrat mening sedan 1970-talet, när vi tillsammans med VISIR radikalt förändrade attityden i det svenska samhället
vad gäller den passiva rökningen. Men
din förklaring till varför 9 miljarder till
dödsbringande tobaksproduktion inte
omedelbart kan stoppas är oacceptabel.
Speciellt som du säger att din och Sveriges uppfattning är att jordbruks-stöd till
tobaksodling är etiskt fel och dessutom
orättfärdig. Att EU:s Jord-bruksstöd i
praktiken till stora delar är ett Tobaksodlingsstöd borde vara skäl nog för dig
och Sverige att gå ur EU. Att sen den
EU-stöd-producerade tobaken exporteras till oinformerade människor i fattiga
länder gör skälen till kraftfulla protester
än mer angelägna. Vad är låg tobakskvalité som inte duger åt oss "västerlänningar" ? Graden av dödsbringande
skadeverkningar är vad jag förstår
marginell, utan det handlar mest om
graden av svårighet för Tobaksin-
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dustrin att rekrytera nya unga människor in i nikotinberoende. Jag vill föreslå dig och den Svenska regeringen att
lägga fram det 25-åriga åtgärdsprogrammet till EU. Men skriv om det till ett
5-årigt åtgärdsprogram som ger alla
barn som föds år 2005 och senare, inte
bara i Europa, utan i hela världen, rätten till tobaksfri uppväxtmiljö och frihet
från risken att bli rekryterade in i nikotinberoende.
Bo Hellgren, Stockholm

RÖKARNA
ÄR DYRA
FÖR SAMHÄLLET.
En ny undersökning från
Lunds universitet visar att
nettokostnaderna för en
rökare uppgår under en
livstid till i genomsnitt
800 000 sek mer än för en
person som aldrig rökt.
Det är särskilt kvinnliga
rökare som orsakar höga
sjukvårdskostnader
- 600 000 sek mer än icke
rökande kvinnor.
Det är bl a professor Björn
Lindgren vid Lunds universitets centrum för hälsoekonomi som gjort studien
som har finansierats av
Statens folkhälsoinstitut.

Rökfria Sälen
(nästan!)
Lindvallen i Sälen är
ett vinterparadis som
besöks varje år av tiotusentals människor
varje som älskar snö
och skidåkning i
vacker natur.
Friluftsmänniskor Jonas Mareniusson är anläggningschef i Lindvallen. Han slutade röka 1984.
Några år efter flytten från västkusten till fjället.
- Jag jobbar för att vi skall få ett
rökförbud i alla våra stugor och
lokaler, säger han. Det kan inte
vara meningen att vi skall vistas i
ren och fin fjälluft och behöva
lukta rök när man vill äta och
dricka.
Wärldshuset är populärt. Här
serverar man bl a en utsökt lunchbuffé. Då är det rökfritt. Likaså
under kvällsprogrammet då det
bjuds på showtime. Men mellan
15-17 då after ski folket dyker
upp och värmer sig då är det fritt
fram för rökare.
Cigarettflickan med brickan full
med askoppar från ett bolag som
sponsrar dyker upp på klockslaget.
Men viljan är god. Ventilationen i
lokalen är ny och det kan hända,
att innan en rökfri lag träder i
kraft, det monteras upp rökbås.
Där kan det bolmas utan att
störa andra.

Både Anders
Sessler restaurangchef och
anläggningschef
Jonas Mareniusson, till höger, är
positiva till ett
rökförbud. Anders
önskar att en lag
kunde hjälpa för
han tycker inte
att en krögare
skall behöva
vara rökpolis.

Om några år är det slut med
rökiga after ski i Lindvallen. Nu
måste man till viss del ta hänsyn
till knorret bland rökarna.

De flesta stugor har rökfritt med
en väl tilltagen ”rökholk. Vissa
hus har även förbud mot husdjur.
Men det är upp till varje husägare
att sätta upp
reglerna.
Än så länge!

Under vecka 6 gästade uppskattningsvis 10 000 människor
Lindvallen. Rökare i backen
kan räknas i promille.

På flera platser i backen finns Den Rökfria Generationens reklam om att var 9 sekund dör en människa på
grund av rökning.
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BILDHUSET
PHOENIX

Tack för att du sparar med hjärtat och
stöder Riksförbundet VISIR.
För rådgivning och informationsbroschyr
o2oo-23 53 oo, www.banco.se

I samarbete med Riksförbundet VISIR.
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Värdepappersmarknaden går både upp
och ned och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela
det investerade kapitalet återfås.

Nätverket för
Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211, www.visir.a.se
Cancerfonden, tfn 08-744 10 00, www.cancerfonden.se
Hjärt-Lungfonden, tfn 08-566 242 00, www.hjart-lungfonden.se

Från aktuell
litteratur:
VISIR har tidigare påtalat det
dåliga exemplets makt när det
gäller frestelsen för ungdomar att
börja röka. Dels gjorde vi det
genom vår stora bevakning av
rökning i TV för ett par år sedan
och dels krävde vi i förra numret
av denna tidning att teaterrök
måste stoppas.
Hur många ungdomar som börjar röka efter att ha sett så och så
många röktillfällen på TV, film
eller scen har vi inte tidigare haft
någon säker uppfattning om eller
sett någon uppgift på, men i slutet av 2001 publicerades en ny
amerikansk studie som visar ett
direkt samband mellan antalet
iakttagna röktillfällen på film och
antalet försök att börja röka
bland skolungdomar i Vermont
och New Hampshire i USA.
Undersökningen räknade antalet
rökepisoder i 50 av 601 tillfälligt
utvalda filmer och 4 919 elever i
åldern 9 - 15 år tillfrågades om de
hade sett filmerna. Antalet räknade rökepisoder varierade mellan 49 och 152 per film med 91
som medeltal. Eleverna hade i
medeltal sett 17 filmer.
Av dem som hade sett 50 eller
färre rökepisoder hade 5% försökt
sig på att röka, efter 51 - 100 var
det 14%, efter 101 - 150 var det
22% och efter mer än 150 var det
31%. Man fann ett mycket starkt
samband mellan antalet iakttagna rökepisoder och försök att
börja röka sedan man korrigerat
för faktorerna ålder, kön, utbildningsnivå, skola, rökvanor i
familjen och bland vänner och
bekanta, skolans prestationsnivå,
psykologiska och sociala faktorer.

En Rökfri Generation, tfn 08-10 93 00, www.nonsmoking.se
Läkare mot tobak, tfn 08-677 10 90, www.docotorsagainsttobacco.org
Tandvård mot tobak, tfn 08-677 10 90
Lärare mot tobak, tfn 08-677 10 90, www.teachersagainsttobacco.org
Sjuksköterskor mot tobak, tfn 08-677 10 90
Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01
Farmaci mot tobak, tfn 08-677 10 90
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Välkommen till 2002 års förbundsmöte!
I det preliminära programmet ser du hur vi tänkt oss dagarna i Karlskrona.
Du som kommer med tåg: från Stockholm, avg. lördag morgon 6.15 ank. 11.16.
från Göteborg
6.35
11.16
från Malmö
6.58
10.15
Du ordnar själv ditt boende och vi har några förslag på
hotell; det billigaste heter "Conrad" på Västra Köpmangatan 12
Enkelrum kostar 595:-/natt. Frukost ingår. Tel: 0455-823 35
Övriga hotell
Statt, enkelrum 902:-/natt Tel: 0455-192 50
Siesta, enkelrum 695:-/natt Tel: 0455-80 180

Vi försöker att hålla nere konferensavgiften (för 30 personer ca 1.000:-)
för att så många som möjligt ska kunna komma och få nyttig
information och möjlighet att träffas och även dela med sig av egna erfarenheter.
Vill du deltaga meddelar du kansliet snarast.
Förbundsmötet är en viktig föreningsangelägenhet !
Vi ser fram emot att ses igen!
Vänliga hälsningar från Blekinge VISIR-distrikt och Riksförbundsstyrelsen.

PROGRAM
VISIRs förbundsmöte 4 och 5 maj 2002
stabsläkare Leif Markusson talar om "Nikotinstopp i försvaret"
16.30 Årsmötesförhandlingar
19.00 Åter i hamn
20.00 Middag på Wachtmeisterska Grevagården vid Fisktorget

FREDAGEN DEN 3 MAJ
Styrelsen anländer
Överläggning med den lokala
arrangörskommittén
Te och smörgåsar
LÖRDAGEN DEN 4 MAJ
Delegaterna anländer med
tåg 10.15 - 11-16
Incheckning på resp. hotell
Embarkering på skärgårdsbåten "Gåsefjärd" från kl. 12.00

VISIRS FÖRBUNDSMÖTE 2002
SÖNDAGEN DEN 5 MAJ
Frukost på hotellet
10.00 Samling på Marinmuseum
10.15 Rundvandring med guide
LUNCH 12.13 -13.00 på restaurang Göta
Lejon, Marinmuseum
13.00 Årsmötesförhandlingarna återupptas
15.30 Avslutning
15.45 KAFFE ?

LUNCH 12.30 - 13.30
13.30 Välkommen och introduktion
13.45 Med. dr. Ingvar Ovhed talar om "Processen att sluta röka"
14.45 Leg barnmorska Lena Landers
talar om "Rökavvänjning i förebyggande
mödravård"
KAFFE 15.30 - 16.00
16.00 Leg. läkare Claes Lindemark och
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23A
116 28 Stockholm

POSTTIDNING B

Manifestation i Skåne
I Malmö är aktiviteten stor,
berättar Inka Hjelmström.
- På den officiella dagen 20
nov ställde vi upp för tobakens offer.
Vi stod för tredje året i rad på
Gustav Adolfs torg med skyltar av
olika slag, som t ex “Tobaken tog
deras liv” eller “Vi hedrar tobakens offer”. 40 marsaller lyste upp
kvällsmörkret på torget.
Visirs lokalföreningen delade ut
300 kassar till förbipasserande
med budskapet - tobak eller
hälsa. Kassarna innehöll material
om passiv rökning, skriften
Andras rök och din hälsa, som
handlar om cigarettrökens innehåll från Folkhälsoinstitutet.
-Det finns minnesstunder för de
flesta katastrofer, berättar Inka.
AIDS, Estonia, Kristallnatten,
Branden i Göteborg med flera,
men, den största katastrofen av
alla måste lyftas fram tydligare,
rökningen!
Den direkta påminnelsen om vad
rökningen kan innebära för den
enskilda individen är mycket
talande vid en tyst och värdig
manifestation, påpekar Inka.
- Ibland får man höra, “rökarna
får väl skylla sig själva!”. Detta

Gertie Nordqvist medverkade i manifestationen tobakens offer på
Gustav Adolfs torg i Malmö 20 nov 2001.

stämmer naturligtvis inte. Det är
sällan man börjar röka i vuxen
ålder, gör man det då får man
verkligen skylla sig själv.
Alla börjar nästan röka i unga år.
Då är det ganska naturligt att
man är nyfiken på allt. Alla unga
är ett lätt byte för tobaksindustrin.
- Jag uppmanar alla i Visir att
redan nu börja planera för en
manifestation i nov. Men gå varsamt fram! Vill ni visa foton så

måste de anhöriga ge sin tillåtelse.
Tänk också på upphovsmannarätten. Sök tillstånd hos polisen.
Min erfarenhet är att de anhöriga
till rökoffer kan bearbeta sin sorg
bättre med vår hjälp.
- Klarar vi av att hålla en minnesstund i hela landet kan det
kanske bli en nationell rökfri dag.
Så småningom en internationell
minnesdag, slutar Inka Hjelmström i Visir Skåne.

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 huvudmedlem150 kr, familjemedlem 30 kr, ungdom
upp till 25 år 50 kr, skolor och organisationer 300 kr. Postgiro 60 94 07-2.
Adress: VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A, 116 28 Stockholm.
Tel 08-591 282 11, fax 08- 556 98 888.
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