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God Jul och Gott Nytt År

Hon jobbar för ett 
drogfritt Strömstad

Drogförebyggaren Fatou Sonko tror att 
barnen kommer att tacka sina föräldrar om
dom är “jobbiga” och bryr sig mer.
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Bland folk i allmänhet och bland
myndigheter och beslutande
demokratiska församlingar verkar
det som om arbetet mot tobaks-
bruk vore ett numera framgångs-
rikt avslutat kapitel för behov av
offentliga insatser.

Så lyckligt är det emellertid inte.
VISIRS: s och andra tobaksbe-
kämpares ständigt upprepade fras
att ”Ingen enskild åtgärd kan för-
bättra folkhälsan mer än om alla
slutar röka och ingen börjar” äger
fortfarande i högsta grad sin gil-
tighet sett mot bakgrunden av att
ojämlik ohälsa leder till lidande
och död i förtid och åsamkar sam-
hället en årlig kostnad på 26 milli-
arder kronor. 

En obehaglig sanning som blir
bestående mister fort sitt ny-
hetsvärde och därmed sitt intres-
se för media och den förlorar mer
och mer sin plats i folks medve-
tande. Därför är det våra samhäll-
sorgans skyldighet att värna om
kampen mot det som kan hota 
folkhälsan, lika väl som att upp-
rätthålla rättssäkerhet, försvar,
socialtjänst, sjukvård m.m.

Befolkning är inte ett statiskt
begrepp. Nya generationer måste
upplysas om nikotinmissbrukets
ohälsopotential. Om man inte gör
det förväntas tobaksbruket öka.

En oroande utveckling syns i en
rapport, där 30% av eleverna i
årskurs 9 snusar eller röker. En
stor andel berättar att de enkelt
kan köpa sin tobak själva, vilket
visar att tobakslagen överträds
av många säljare. Den nuvarande
lagstiftningen är alltför tandlös
och motiverar inte kommunerna
till en nödvändig tillsyn mot olag-
lig tobaksförsäljning. Ett lagför-
slag om rätt för kommunerna att
utfärda licenser, som kan indras
vid överträdelse, har inte förts
vidare till riksdagen. Med andra
ord framträder här tydligt en bris-
tande politisk vilja.

På tal om juridiska problem i sam-
band med rökning, får VISIR ofta
förfrågningar om hur man kan
skydda sig mot s.k. balkongrök-
ning, d.v.s när rök från en under-
liggande balkong stiger uppåt. Ett
likartat problem uppstår vid otät-
heter mellan lägenheter. Förfråg-
ningarna visar att drabbade har
svårt att komma till rätta med
detta och en utredning om tydli-
gare juridiska ansvarsförhållan-
den kan vara på sin plats.

Slutligen är frågan om tobaksav-
vänjning i offentlig regi ett stående
problem. Det framhålles att vård-
centralerna tillhandahåller detta,
men det är endast en kvalitativ
beskrivning av en önskedröm 

utan realitet i de flesta fall. Det är
lätt att förstå att vårdcentralerna
måste prioritera akuta fall och en
kapacitetsökning är en förutsätt-
ning för tillgänglig tobaksavvänj-
ning. 

Sluta-Röka-Linjen fyller därför ett
stort behov och den borde få stöd
till utbyggnad av fler centra i lan-
det.

I förhoppning om att allmänhet
och myndigheter inser betydelsen
av fortsatt arbete mot tobaksbruk
önskar VISIR en God och nikotin-
fri Jul och ett Gott Nytt År.

Bengt Rosengren

Bengt Rosengren, 
förbundsordförande i VISIR.
e-post:bengt.rosengren@spray.se

Förbundsordföranden har ordet:
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Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Nikotinläke-
medel i mat-
affären och 
på krogen?
I september 2005 tillsatte den
dåvarande regeringen en utredare 
– landstingsrådet Anders Lönnberg
– för att analysera om nikotinläke-
medel kunde försäljas i detaljhan-
deln. I februari 2006 kom utred-
ningen som i stort föreslog att
nikotinläkemedel skulle kunna för-
säljas i affärs- och serveringsstäl-
len helt fritt från apoteket.

Utredningen föreslår ett regelverk
för denna försäljning. Läkemedels-
verket skall ha hand om tillstånds-
givning och den övergripande till-
synen av den detaljhandel som vill
sälja dessa produkter. Läkemedels-
verket kan ta ut avgift för tillstånd
och tillsyn. Försäljningsställena
skall också ha en egen tillsyn för
vilket en legitimerad apotekare
eller receptarie har ansvaret.

Utredningen har gått ut på sedvan-
lig remiss fram till juni 2006 och
för
närvarande sammanställs remis-
syttranden och den nuvarande
regeringen kommer med sitt förslag
någon gång i framtiden.

Riksförbundet VISIR skriver i sitt
remissyttrande att det ej motsätter
sig förslaget, men menar att till-
gängligheten av nikotinläkemedel
endast kommer att öka marginellt
och att folkhälsan avseende tobak-
sbruk knappast påverkas.

VISIR gör också en jämförelse mel-
lan nikotinläkemedel och andra
nikotinprodukter, d.v.s. tobak. Vi
menar att försäljning av nikotinlä-
kemedel och tobak skall behandlas
någorlunda likvärdigt med avseen-
de på tillsyn, kontroll och beivran
av överträdelser. Tobak borde
sålunda endast få försäljas av affä-
rer som har fått tidsbegränsat till-
stånd som skall kunna dras in om
tobakslagen överträds.

Göran Löfroth

Stockholm den 9 oktober 2006

Till Socialminister Göran Hägglund
Folkhälsominister Maria Larsson
Socialdepartementet Stockholm

Vi gratulerar till utnämningarna och
hoppas på ett konstruktivt samarbete
kring en betydande folkhälsofråga -
tobaksbruket!
Så sent som i regeringens folkhälso-
rapport till riksdagen i maj benämn-
des tobaksrökning som ”den fortfa-
rande största enskilda riskfaktorn till
sjukdom och förtida död”. Trots detta
tycks två missförstånd härska: dels
att det tobaksförebyggande arbetet nu
skulle vara ”självgående”, dels att
snus skulle utgöra en lösning på rök-
ningsproblematiken.
Verkligheten innehåller en miljon
dagligrökare och lika många dag-
ligsnusare, båda grupperna med en
socioekonomisk snedfördelning som
visar sig i en ojämlik ohälsa. Denna
leder till lidande och förtida död och
en årlig samhällskostnad på 26 mil-
jarder kronor, varav 18 betingas av
sjukskrivning i rökrelaterad sjukdom.
Bara varannan vårdcentral kan
erbjuda tobaksavvänjning. 18-års-
gränsen för inköp av tobaksvaror
efterlevs inte tillräckligt, bidragande
till att ett 70-tal ungdomar börjar
använda tobak varje dag.
Påverkbarheten. Tobaksprevention
är dokumenterat kostnadseffektiv.
Strategin är väl känd, bred och omfat-
tar alla nivåer i samhället, med prak-
tiskt genomförande främst i landsting
och kommuner. Det är t.ex. möjligt
att förhindra att åtminstone 100 000
av 250 000 kvinnliga rökare i 40-65
årsåldern ska utveckla KOL-sjukdo-

men. Visst måste väl riksdagen ha
trott på möjligheten att påverka när
den 2003 beslutade om målen 2014
för tobaksarbetet och 2005 beslutade
att ratificera WHOs tobakskonven-
tion?
Investeringsbehovet - som vi hoppas
ska avspeglas i 2007 års budget –
omfattar främst 
- en nationell samordningsfunktion
(av arbetet i landsting och kommuner)
- en kontinuerlig finansiering av
denna funktion (liten men kontinuer-
lig, 5-10 miljoner kronor per år)
- en handlingsplan till 2014 (för att
kunna nå målen)
- en ekonomisk säkring av informa-
tionskanalen www.tobaksfakta.org
(drifts-och utvecklingskostnad minst
1,5 miljon kronor per år)
- minst oförändrat stöd till Sluta-
Röka-Linjen och frivilligorganisatio-
nerna (f n 10 miljoner kronor per år)
Aktörer ska finnas i alla samhälls-

sektorer. Statens folkhälsoinstitut har
hittills skött samordningen på ett
utmärkt sätt. Ska inte institutet ha
denna uppgift längre känner vi, med
vår breda och långa erfarenhet, ett
ansvar att delta i en diskussion kring
alternativen. Även i framtagandet av
en handlingsplan hoppas vi kunna bli
delaktiga.
För att utveckla tankarna och sti-

mulera en av regeringens mest
kostnadseffektiva investeringar
anhåller vi om ett möte så snart tiden
medger.

För Svenskt Nätverk för Tobaks-
prevention Göran Boëthius
Docent, överläkare, ledamot av
nätverkets arbetsutskott 

Fängelse för
tobakshandlare
som sålde till
unga
De två män i Örebro som åtalats för att ha
sålt cigaretter till ungdomar under 18 år
har dömts till fängelse av Örebro tings-
rätt. Männen arbetar i en tobaksaffär i
centrala Örebro. De blev åtalade i juli i år
eftersom en polisutredning visade att de i
stor skala sålt cigaretter till unga. De
misstänktes även för försäljning av 
smuggelcigaretter.
Männen nekade till brott. Men under

rättegången vittnade ett flertal ungdomar
om att de fått handla snus och cigaretter i
affären trots att de inte fyllt 18 år. Tings-
rätten anser att männen är överbevisade
och dömer dem
till tre respektive fem månaders fängelse.
Tidigare har Tobaksfakta berättat om

hur de nu dömda männen fick rätt mot
Örebro kommun, som försökte förbjuda
dem att fortsätta sälja tobak.
Misstankarna om olaglig försäljning gjor-
de att miljönämnden i Örebro utfärdade
ett sådant förbud för de båda handlarna.
De överklagade dock till länsstyrelsen,

som gav dem rätt. Trots brottsmisstan-
karna fanns det inget lagligt stöd för kom-
munen att utfärda ett förbud, framhöll
länsstyrelsen.
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Barn som utsätts
för rök använder
mer antibiotika

Informera rökande föräldrar om att
passiv rökning ökar barns risk att
behöva behandlas med antibiotika.
Det föreslår forskare i Malmö. I en
studie bland 8 700 fyraåringar såg
forskarna ett tydligt samband mellan
passiv rökning och antibiotikabe-
handling. Studien är under publicer-
ing i den medicinska tidskriften Vacci-
ne och har redan publicerats online. 

I kampen mot bakterier som utveck-
lar resistens mot antibiotika är en vik-
tig strategi att begränsa förskrivning-
en av sådana mediciner. I detta arbete
har en hel del intresse riktats mot
Sydsverige eftersom läkarna där skri-
ver ut mer antibiotika än kollegorna i
genomsnitt i Sverige. Bakterier med
resistens mot antibiotika är också

betydligt vanligare i den delen 
av landet.
Forskare vid barnkliniken och vid

enheten för socialmedicin på Universi-
tetssjukhuset MAS i Malmö under-
sökte vilka faktorer som hade sam-
band med antibiotikaanvändning
bland barn. De analyserade uppgifter
från Malmös databas om barns hälsa
och levnadsförhållanden. Uppgifterna
har samlats in genom enkäter till för-
äldrarna på barnavårdscentralerna.
Studien baseras på uppgifter om 8
700 fyraåringar i Malmö vars föräldrar
svarade på dessa enkäter under åren
1999-2004.

- Bland de barn som behandlats med
antibiotika var det fyra faktorer som
var vanligare än hos dem som inte
behandlats. Dessa faktorer var passiv
rökning, att barnet var på dagis, att
föräldrarna hade jobb och att båda
föräldrarna var födda i Sverige.
- Bland barn som fått antibiotika var
54,4 procent, enligt sina föräldrar,
utsatta för passiv rökning. Bland barn

som inte fått antibiotika var 50 pro-
cent utsatta. 
Forskarna framhåller att sambandet
exempelvis kan bero på att passiv
rökning ökar barns risk för öronin-
flammationer och luftvägsinfektioner,
vilket är ett välkänt faktum.

- De föreslår att de nya rönen om
sambandet mellan antibiotikaanvänd-
ning och passiv rökning hos barn ska
användas i förebyggande syfte. De
menar att föräldrar som inte slutat
röka under graviditeten eller börjat
igen när barnet är fött, bör erbjudas
information om detta samband.
Särskilt om barnet får recept på anti-
biotika ges, menar forskarna, ett bra
tillfälle att informera.

- Källa: Children exposed to environ-
mental smoking have a higher antibi-
otic consumption, Percy Nilsson m fl,
Vaccine, articles in press

Publicerat den 12 november 2006

Det blir rök-
förbud utan
undantag 
även i England
Underhuset i det engelska parlamentet
röstade 14 februari med 384 röster mot
184 för ett fullständigt rökförbud på Eng-
lands krogar och pubar. Beslutet innebär
att labourregeringens ursprungliga förslag
om undantag från ett förbud för pubar
som inte serverar lagad mat och för privata
klubbar besegrades.
Rökförbudet gäller också offentliga lokaler
och arbetsplatser i allmänhet.
Förbudet ska träda i kraft i mitten av
2007. Beslutet innebär att det är fritt fram
för Wales att införa sitt totala rökförbud.
Från mitten av 2007 kommer därför de två
brittiska öarna att ha totala rökförbud.
Irland har det redan. Skottland inför det
från den 29 mars i år och Nordirland från
april 2007.

Beslutet i det engelska underhuset har
satt punkt för en ovanligt segdragen strid,
inte minst inom labourpartiet. I sitt valma-
nifest 2005 utlovade partiet ett rökförbud,
men med de nämnda undantagen. 
När Patricia Hewett blev ny hälsominister
efter valet 2005 började hon arbeta för ett
förbud på samtliga pubar, understödd av
det brittiska läkarförbundet, restaurang-
facken och de ideella organisationerna mot
tobak. Även pubägarnas organisationer
var tveksamma till den form som undan-
tagsförslaget fått. 

En opinionsmätning visade att 70 procent
av de tillfrågade önskade ett totalförbud.
Hewitt kunde tänka sig att tillåta rökning
i privata klubbar med motiveringen att de
mer liknar privata hem där det förblir tillå-
tet att röka.
Det blev en öppen strid i regeringskretsen
om undantaget för vissa pubar. Motsätt-
ningarna fortplantades till parlamentet.
Där lade oppositionella labourledamöter
fram ändringsförslag om ett totalt förbud
och krav på att få rösta fritt för de skärpta
alternativen. Inför det växande trycket gav
Tony Blair vika och gick med på fri röst-
ning, utan partipiska. 

Regeringen kompletterade sin proposition
med både ett alternativ om förbud på alla
slags pubar men med undantag för lan-
dets 20 000 privata klubbar och ett alter-
nativ med rökstopp även för privatklub-
barna.
Det senare förslaget hade förts fram av 
folkhälsoministern Caroline Flint.
Blair stödde i det längsta förslaget om
undantagen som utformats av den tidigare
hälsoministern John Reid, som egentligen
ansåg att ett rökförbud var diskutabelt
över huvud taget. 
Vid omröstningen i underhuset höll Blair
god min och röstade för totalförbud, inklu-
sive de privata klubbarna.
I den särskilda omröstningen om just
klubbarna var majoriteten allra störst, 413
mot 129.
Patricia Hewitt sa efter omröstningarna
att rökförbudet kommer att rädda tusen-
tals liv varje år. 
- Vi uppskattar, sa hon till the Times, att
600 000 människor efter hand kommer att
sluta röka tack vare förbudet och miljoner
slipper utsättas för tobaksrök.
Caroline Flint sa att bötessumman för den
som tillåter rökning i en rökfri arbetslokal
höjts från 250 till 2 500 pund. Enskilda
personer som bryter mot rökförbudet
straffas med 50 pund, motsvarande när-
mare 700 svenska kronor. Polisen ska
kontrollera att lagen följs.
Samtidigt som lagen om rökförbud antogs
höjdes också åldern för försäljning av
tobak från 16 till 18 år.

Tobaksfakta

Nätverket för 
Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211, 
E-post:visir@telia.com
www.visir.a.se 
Cancerfonden, tfn 08-744 10 00, 
www.cancerfonden.se
Hjärt-Lungfonden, 
tfn 08-566 242 00, 
www.hjart-lungfonden.se
En Rökfri Generation, 

tfn 08-10 93 00, 
www.nonsmoking.se
Läkare 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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Ju mer dina
sparpengar växer,
desto mer hjälp
hamnar i andras

fickor.

När du sparar i Humanfonden går varje år 2% av din fond-
förmögenhet till Riksförbundet VISIRs livsviktiga arbete, och
98% till dig. Vi försöker naturligtvis få dina pengar att växa
så mycket som möjligt för att Humanfonden ska vara en bra
affär för dig, men också för att så mycket hjälp som möjligt
ska hamna i andras fickor. 

Hittills har Humanfondens kunder bidragit med nästan 400
miljoner till ideella organisationer. Nu hoppas vi innerligt att
Humanfonden får massor av nya sparare, att värdeutvecklingen
blir minst lika bra som tidigare och att vi kan förmedla 
400 miljoner till. 
Minst.

KONTAKTA BANCO FÖR RÅDGIVNING, INFORMATIONSBROSCHYR OCH FAKTABLAD. AKTIEMARKNADEN GÅR UPP OCH NER OCH VÄRDET PÅ ETT

FONDINNEHAV KAN DÄRFÖR UNDERSKRIDA DET INSATTA BELOPPET. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.

HUMANFONDEN I SAMARBETE MED VISIR

TEL 0200-23 00 40 •  WWW.BANCO.SE

VISIR

VISIR har vid flera till-
fällen anmält TV-pro-
gram till Gransknings-
nämnden för radio och
TV på grund av ett
omotiverat rökande i
programmen. 

I slutet av augusti sände vi in en
anmälan mot TV-programmet
"Weekeend".
I detta program förekom fyra per-
soner, och alla fyra rökte i pro-
grammet. Programmet framställde
rökning tillsammans med andra
som något helt normalt och i
grunden positivt.
"Det myckna rökandet i "Week-
end" strider helt mot vad som sägs
i SVT:s policy och i villkoren för
sändningstillstånd" framhåller
VISIR i sin anmälan. "Särskilt
avslutningen av filmen kan upp-
fattas som en försåtlig smygpro-
paganda för rökning. Det var en
replik ungefär "och så tar vi väl ett
bloss till" med glada leenden. Det
lät som kopierat ur en reklamfilm
för cigaretter." skriver man också i
sin anmälan.
Det är inte första gången vi har
anmält ett program till Gransk-
ningsnämnden. Programserien
"Lokalredaktören" anmäldes 2004
för att den framställde rökning
tillsammans med barn som något
helt normalt.
Bella och Återkomsten
Liknande skäl fanns med i vår
anmälan (2002) av serien "Bella
bland kryddor och kriminella",
där Claire Wikholm rökte i tid och
otid, särskilt i sitt kök under mat-
lagning, vilket är ohygieniskt. I ett
av programmen utsatte hon dess-
utom ett försvarslöst barn för sin
rökning, ett klart övergrepp.
TV-teatern tycks ha en olycklig
kärlek till rökning. I en TV-decka-
re, "Återkomsten" förekom en scen
där en ung och vacker kvinnlig
läkare i vit rock rökte intill liket i
ett obduktionsrum, vilket säkert
är förbjudet i verkligheten. Läkare
som röker under tjänsteutövning

torde knappast finnas i verklighe-
ten. Självklart anmälde VISIR pro-
grammet till Granskningsnämn-
den.
Tyvärr har vi aldrig mött någon
förståelse hos Granskningsnämn-
den. Samhället i övrigt har gått i
rätt riktning och numera helt för-
bjudit rökning på restauranger.
Men TV-teatern och Gransknings-
nämnden har gått i motsatt rikt-
ning och ser inget fel i ett ohäm-
mat rökande, även i rent upprö-
rande situationer som samvaro
med barn.
Rökigt på turiststationen?
Beträffande restauranger bör
nämnas en restaurangscen i seri-
en "Möbelhandlarens dotter", som
visades våren 2006. Där förekom
en scen som föreställde en restau-
rang, Åre turiststation, och där
rökte man. Den sändes alltså
långt efter att lagen om rökfria
restauranger hade trätt i kraft.
Ändå framställde man det som
normalt att man rökte där.
Att scenen förmodligen filmats i
studio och inte på den riktiga
turiststationen har ingen betydel-
se. Budskapet var att det är just
nu normalt att röka på restau-
rang! Dessutom gränsar inslaget
till förtal av Åre turiststation, som
lär ha varit rökfri i 40 år!
VISIR försummade att anmäla
just detta program, även om det
var motiverat. Men vad gör
Granskningsnämnden med allt
detta rökande, som absolut inte
speglar verkligheten? Man kan
undra om de röker på sina sam-
manträden också...
Nämnden friar igen
I slutet av oktober beslöt Gransk-
ningsnämnden att fria program-
met. "Nämnden anser att rökning-
en i programmet inte framställs
som något positivt och kan inte
finna att någon överträdelse har
skett av bestämmelsen om televi-
sionens särskilda genomslags-
kraft i sändningstillståndet." har
man formulerat sin bedömning.

VISIR kan inte dela Gransknings-
nämndens bedömning att rök-
ningen inte framställdes som

något positivt. Bestämmelsen att
radio och TV ska ta hänsyn till
radions och televisionens särskil-
da genom- slagskraft och visa
återhållsamhet med rökning,
alkohol och andra droger är tydli-
gen helt värdelös. Gransknings-
nämnden friar alltid rökiga pro-
gram även sådana där man har
rökt alldeles ovanligt mycket.
VISIR tänker inte släppa denna
fråga. I ett kommande nummer
hoppas vi få tillfälle att ställa frå-
gor till nämnden om hur man
definierar sin särskilda återhåll-
samhet och hur man ser på rök-
ningen som samhällsproblem.

Arne Stråby

VISIR har anmält ett TV-program

DET HADE 
VARIT BRA
om vi hade fått fler ungdo-
mar att intressera sig för
VISIRs arbete. Därför hade
det varit bra om vi haft en
hemsida som riktat sig mer
till de yngre. 

Jag skulle gärna vilja
komma i kontakt med med-
lemmar som har intresse av,
och kan komma med förslag
på hur hemsidan skulle
kunna göras bättre, och
kanske också kan hjälpa 
till att utforma den. 

Hör av er till mig: 
gertie.nordqvist@
bredband.net

Årsmöte 
i VISIRs Skånedistrikt 
lördagen den 3 mars 2007
klockan 11.00 i VISIRs
lokal på Kungsgatan 16A
i Malmö.



6

Vår outtröttlige medlem i
Karlshamn, Harry Moscán,
tog för fem år sedan initia-
tiv till en fest där man
bjöd på nyttigheter. Det
var cigarettutdelning vid
ett jippo som ett tobaksfö-
retag anordnade i Malmö
som fick honom att tända
till och försöka anordna
ett motparty.

Försöket har slagit mycket väl ut.
I år hölls ett antidrogparty i 
Karlshamn för sjätte året i följd. 
I början av september. Det var en
söndag i Bellevueparken, och
kommunens alla skolelever från
första till sjätte klass var inbjudna
att komma dit och roa sig. Det var
disco, skjutning med luftgevär,
ridning till häst, gymnastikupp-
visning och miniracing som bjöds,
liksom servering av korv och läsk.
Ett särskilt dragplåster i år var
ett besök av Carolina Klüft, guld-
medaljör vid EM i år och bosatt i
Karlskrona. Hon intervjuades av
parkens chef Kjell Åke Persson,
och hon svarade på frågor om sitt 

idrottande och annat från 
publiken.
VISIR i Blekinge stod med som

medarrangör, liksom många
andra föreningar och företag, 
och naturtligtvis delade man ut
informationsmaterial om VISIR.

Vi tackar Harry och de andra akti-
va VISIRarna i Blekinge för deras
insats.

Arne Stråby

Carro på antidrogparty i Karlshamn

Johanna Hörberg var en av de många unga beundrarna som ville få 
Carolina Klüfts autograf på antidrogpartyt i Karlshamn.

FOTO: LENNART CROMNOW

New Yorks borg-
mästare ger 
900 miljoner
till arbete mot
tobak
Borgmästaren i New York, miljar-
dären Michael Bloomberg, är
grundare av ett finansiellt infor-
mationsföretag. Han är starkt
engagerad i tobaksfrågan och har
nyligen beslutat donera 125 miljo-
ner dollar (drygt 900 miljoner kro-
nor) till en tvåårig satsning för
minskad tobaksanvändning i
världen.

Bloomberg har under sin tid som
borgmästare i New York tagit initi-

ativ till en lag om rökfria arbets-
platser och program för tobaks-
prevention och tobaksavvänjning. 

Han har framhållit stadens fram-
gångar när det gäller att minska
tobaksbruket. Han menar att om
så kan ske även på global nivå
kan vi rädda miljontals liv.

Donationen ska användas till pro-
gram för att hjälpa rökare att
sluta, insatser för att förhindra
tobaksdebut bland unga, 
opinionsarbete för fler rökfria 

miljöer och högre tobaksskatter
etc. 

Fem organisationer som han har
valt som huvudaktörer ska göra
egna insatser men också samver-
ka och fördela bidrag till andra
organisationers arbete. Bland
dessa fem finns Världshälsoorga-
nisationen WHO, Världslungfon-
den och Kampanjen för tobaksfria
barn.

Särskilda ansträngningar ska
göras för att sätta fart på den
tobaksförebyggande utvecklingen
i låg- och medelinkomst länder,
främst Kina, Indien, Indonesien,
Ryssland och Bangladesh.

Arne Stråby
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Ett paket cigaretter blir
omkring fyra kronor dyra-
re från och med årsskiftet.
Med lika många kronor
höjs priset på en dosa
snus.
Dessa blir effekterna av den avisera-
de höjningen av tobaksskatten, enligt
finansdepartementets beräkningar.
Höjningen av skatterna på cigaretter,
snus, rulltobak, tuggtobak och cigarr-
cigariller förväntas ge 2,5 miljarder i
inkomster till statskassan.

I budgetpropositionen, som presente-
rades på måndagen, föreslår regering-
en att den del av skatten på cigaretter
som kallas styckesats höjs. De fyra
kronor som priset på ett cigarettpaket
väntas öka med grundas på en höj-
ning av styckesatsen från 20-28 öre
per cigarett. Ett paket cigaretter kos-
tar idag normalt någonstans mellan
40 och 45 kronor.

Snus beskattas per kilo och här före-
slår regeringen en betydligt större
skattehöjning än på cigaretter.
Snusskatten fördubblas vilket kan
göra att priset på en 24-gramsdosa
portionssnus stiger från 27 till 31 kro-
nor. Skatten på samma dosa ökar
från tre till sex kronor.

- Att vi föreslår en större skattehöj-
ning på snus än på cigaretter beror
bland annat på att snusskatten i
utgångsläget är mycket lägre än ciga-
rettskatten. Dessutom är det enklare
att höja skatten på snus eftersom
man inte riskerar samma ökning av
smugglingen som vid en stor höjning
av cigarettskatten, säger Hans Lind-
blad, statssekreterare på finans-
departementet.

Skatten på röktobak höjs från 770 till
975 kronor per kilo, vilket kan öka
priset på en påse från 75 till 100 kro-
nor. Skatten på tuggtobak fördubblas
från 201 till 402 kronor per kilo. Det
kan göra att en sjugramsförpackning
ökar i pris från 30 till 32 kronor. Även
skatten på cigarrcigariller fördubblas.
En förpackning med tio stycken
beräknas därmed gå upp från ca 40
kronor till 47 kro nor.

- De beräkningar vi gör, utgår från att
tobaksindustrin behåller oförändrade
vinstmarginaler och tar inte hänsyn
till eventuella förändringar av tobaks-
konsumtionen. Först om ett år kan
man utvärdera de verkliga effekterna,
säger Altin Vejsiu, utredare på finans-
departementet.

Beskedet om att tobaksskatterna ska
höjas tas emot positivt av folkhälsoar-
betets företrädare.

- Utvärderingar har visat att höjda
priser på tobak är ett effektivt instru-
ment för att minska tobaksbruket,
säger Göran Boëthius, ordförande i
Läkare mot Tobak.

- Det gäller inte minst tobaksanvänd-
ningen bland unga, som är ännu mer
priskänsliga än vuxna.

Tobaksfakta

VISIR
Kampanj 
i Göteborg
Under en dag i slutet av november
fick VISIR stor uppmärksamhet i
shoppingcentret Nordstan i Göte-
borg.

I samband med Medicinska 
Riksstämman i Göteborg bjöd
Läkare mot tobak, Göteborgs stad
miljö och Västra Götalandsregi-
onen på en rad intressanta före-
läsningar och aktiviteter på torget.
Ungefär 50 000 människor passe-
rar varje dag genom Nordstan 

VISIR veteranerna Gun Hacksell
och Nils Sköld visade filmen Utan
tobak som producerades i Malmö.

Sluta-Röka-linjen

ger den bästa

rökavvänjnigen

för pengarna!

Så mycket höjs
tobaksskatten
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Föräldrar måste säga

NEJ!
18 -års gränsen måste
hållas även om man

röker själv.
- Barnen får tycka att just dom har
dom jobbigaste föräldrarna. Det
måste vara bättre än att se på hur
barnen förstör sina lungor, säger
Fatou Sonko, Strömstads mesta
drogförebyggare.

Man kan ju engagera sig på olika
sätt men aldrig acceptera att sina
barn röker eller använder narkoti-
ka bara för att man själv gör det. 
Tobak brukar också vara inkörs-
porten till kraftigare droger. 
Det är tufft att röka! Man skall
prova och fortsätta. Skolkamraters
påverkan brukar vara stark. Där-
för är det viktigt att barn och ung-
domar har en kamratkrets där
sådant grupptryck inte är accepte-
rat. Det är konst att vara förälder
och uppfostra på rätt sätt. 

Hon tar verkligen sitt jobb på all-
var. Intresset för ett drogfritt sam-
hälle i alla former lyser igenom
denna unga kvinna som satsat 3
år på en speciell utbildning.

Fatou är projektanställd för att få
ungdomar i Strömstad kommun 
att hålla sig från alla typer av dro-
ger. Tobak är ett av dem.
- Att röka är farligt, säger Fatou
som aldrig haft en tanke på att
röka. 
Jag har alltid tyckt det är en dum
sysselsättning. Alla människor vet
ju att det är farligt ändå börjar
man.

Fatou har alltid haft en önskan att
jobba med ungdomar. Därför sökte
hon till en treårig universitetsut

bildning i Örebro som hälsoutveck
lare. Huvudämnet var folkhälsove-
tenskap. En utbildning som går ut
på att stärka det friska hos männi-
skor och för att få dem att stanna i
det friska.
- Jag hade en enorm tur att få
denna projektanställning i 18
månader i Strömstad av folkhälso-
rådet.

Förra året gjordes det en drog-
vaneundersökning bland 176 ele-
ver i årsklass 9 i Strömstad.
År 2003 rökte 15 procent av poj-
karna. År 2005 hade det minskat
till 11 procent.
Siffrorna som gäller flickor är 27
procent 2003 och 2 år senare 15
procent. Andelen dagligrökare är
dock mycket mindre.

Antalet snusare har minskat bland
pojkarna och ökat bland flickor 
- 2 procent.
Det finns en svag tendens att rök-
ning minskar bland pojkar och
även en minskning bland flickor
men inte lika kraftig.
Fatou har några recept på hur
man skall få ungdomar att avstå
från droger. 
- Det är viktigt att föräldrarna
engagerar sig. Man skall säga nej
till att ungdomar dricker eller
röker.
Det är viktigt att skapa fritidsakti-
viteter. Sitt uppe när ungdomarna
kommer hem på natten är en
skyddsfaktor. Eller hämta hem
sina barn från en kväll ute.
Det är en myt att som förälder
bjuda sina barn på alkohol eller 

en cigarett för att dom själva skall
få veta hur illa det smakar tror inte
Fatou Sonko på.  Föräldrar ska stå
för en nolltolerans.
Är man utbildad hälsoutvecklare
och anställd drogförebyggare så
röker man inte heller.

Kjell Hedlund

Hon skall få ungdomar avst
tobak och droger i Strömst

Strömstads kommuns antidrog tjej Fatou S
det tänker hon fortsätta med. Tobak är far



9

tå från 
tad

Skolprogram minskade ungas rökning
Det skolbaserade tobakspreventiva programmet Tobaksfri Duo har bidragit till att
västerbottniska flickor och pojkar i år 6-9 röker betydligt mindre än förr. 
Mellan 1994 - programmets andra år - och 2001 så gott som halverades rökningen
bland ungdomarna. Det konstaterar forskaren Maria Nilsson, Umeå Universitet, i en
studie som publiceras i tidskriften Journal of Adolescent Health.
En generell slutsats är att vuxnas stöd är mycket viktigt när man arbetar preventivt
bland barn och ungdomar. Vi måste bli bättre på att tänka på helheten runt de unga,
att skapa stödjande system, säger hon.
Maria Nilsson är socionom och arbetar vid FoUU-staben inom Västerbottens läns
landsting, som ansvarig för tobaksförebyggande arbete. Hon var med och byggde upp
Tobaksfri Duo i länet, men sedan flera år är det andra som driver programmet. Maria
Nilsson är även doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå
universitet. I den rollen har hon utvärderat effekterna av 
Tobaksfri Duo.

- Den minskning av rökning bland unga vi sett i länet under åren är statistiskt säker-
ställd och avviker från mönstret i Sverige. Vi har inte kunnat hitta någon annan för-
klaring till skillnaden än programmet, säger Maria Nilsson.
Tobaksfri Duo startades som ett litet pilotprojekt 1993 och byggdes sedan successivt
ut till att omfatta hela länet. För sju år sedan bestämde landstinget att verksamheten
ska vara permanent. Länssamordningen finns vid FoUU-staben och Folktandvården i
Västerbotten utgör grunden i en organisation som gör att programmet når ut i alla
skolor i det vidsträckta länet. Programmet är sammansatt av flera parallella strategier.
Till dessa hör att öka kunskapen och medvetenheten i tobaksfrågor, att påverka atti-
tyderna till tobak hos unga och vuxna, att skapa ett positivt kamrattryck som ger en
hjälp att avstå från tobak, att bygga relationer mellan unga och vuxna som också ger
sådan hjälp och att göra föräldrar och andra vuxna medvetna om att de är förebilder -
att deras åsikter är viktiga för ungdomarna. Arbetet fokuserar på eleverna i årsklass
6-9, men engagerar även lärare, föräldrar och andra vuxna som är viktiga för ungdo-
marna.
I sexan diskuterar elever och skolpersonal frågor om tobak. Eleverna erbjuds möjlig-
heten att bilda ett par, en duo, tillsammans med en tobaksfri vuxen. Den vuxna per-
sonen i duon tar på sig ansvaret att stödja eleven att fortsätta vara tobaksfri under
högstadietiden och att själv föregå med gott exempel. De flesta elever väljer en förälder
som sin partner i tobaksfriheten. Vid ett möte i skolan samlas de tobaksfria paren och
undertecknar symboliska kontrakt. Eleverna får samtidigt ett medlemskap i Tobaksfri
Duo som ger dem olika förmåner i lokala butiker och liknande. Under högstadieåren
följs sedan avtalen upp på olika sätt och tobaksdiskussionen hålls levande både bland
elever och vuxna.
År 2001 var ca 82 procent av eleverna i årsklass  6-9 i Västerbotten medlemmar i
Tobaksfri Duo. Sedan 1997 har omkring 2 500 nya sjätteklassare blivit medlemmar
varje år.
Användningen av cigaretter och snus bland ungdomarna i länet har undersökts varje
år sedan 1994 och fram till 2001, utom år 2000. Maria Nilsson har jämfört dessa siff-
ror för skolår 9 med resultaten av den nationella undersökning av ungdomars 
tobaksvanor som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör
varje år.
Om man innefattar både regelbunden rökning och rökning då och då, syntes en näs-
tan 50-procentig minskning i Västerbotten under perioden 1994-2001. Tydligast var
minskningen bland elever i åren 8 och 9, både bland flickor och pojkar. När program-
met startade rökte 16,1 procent av niondeklassarna i Västerbotten och 23 procent av
niondeklassarna i riket. År 2001 hade niornas rökning i Västerbotten minskat till 9
procent medan nivån nationellt var i stort sett oförändrad.
När det gäller snusanvändning syntes inte någon lika stor och stabil minskning i 
Västerbotten, trots att programmet Tobaksfri Duo inriktas både på rökning och 
snusande.
- En förklaring kan vara att vi under de första åren av programmet hade mycket 
fokus på rökningen, säger Maria Nilsson.
Tobaksfri Duo har tjänat som förebild för förebyggande skolprogram som startats på
andra håll i landet. Maria Nilsson är övertygad om att grundpelarna i programmet
passar att bygga på överallt. 
- Vuxenstöd, kamratstöd och att sticka hål på ungdomsmyten att "alla" röker eller
snusar är exempel på komponenter som kan användas var som helst. Det blir tydligt
för ungdomarna att de tillhör en majoritet som tobaksfria och många uttrycker att det
är skönt att veta att det är normen. Sedan gäller det att dra nytta av sina lokala 
resurser och bygga upp arbetet på det sätt som passar bäst på varje plats.

Tobaksfakta

nko har aldrig ens provat tobak. Och
igt, dumt och onödigt, säger hon.

Ännu en stor hotellkedja 
blir rökfri
Nu tävlar hotellkedjorna om att bli
helt rökfria. Den 6 december berät-
tade Tobaksfakta om kedjan Best
Western vars 62 svenska hotell
erbjuder enbart rökfria rum från 1
juli 2007. 
Nu har den norska kedjan Choice
Hotels Scandinavia AS med 60
hotell i Sverige beslutat att införa
helt rökfria hotellrum på kedjans
samtliga 152 hotell i Norden redan
från 1 januari 2007. 
Hotellen i kedjan har namn där
något av orden Comfort, Quality
eller Clarion ingår.
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VISIR på Stockholmsmässan

KAMPEN 
FORTSÄTTER
Kommer ni ihåg förra numret av 
VISIR Aktuellt. Ungdomar i Sveriges
första miljöforskarskola. 
Den pensionerade läraren Bengt
Andersson leder fortfarande kampen
för miljön och mot tobak med nya ele-
ver. Marcus Sandberg, Hvitfeldska, och
Pernilla Kohonen, Donner gymnasiet 

ställde nyligen upp på en mässa hos
EkoCentrum på fd Vasa Sjukhus
under den Medicinska Riksstämman i
Göteborg.

Tobak är bara äckligt säger 2 miljö-
medvetna ungdomar och visar upp
några prover på sina tobaksunder-
sökningar.

Nätverk Nätverk 
mot tobakmot tobak
De två nationella nätvärken mot
tobak – dels landstingsansvariga och
dels frivilligorganisationerna – har
haft möten under hösten. Nätverken
är överlappande i och med att deltaga-
re från nätverken kan delta eller
adjungeras till varandra.

LANDSTINGENS NÄTVERK

Nätverket för tobaksansvariga i lands-
tingen heter numera Nätverket för
Tobakspreventivt Arbete i Landsting
och Regioner och dess arbetsutskott
(som tidigare kallades Valentingru-

pen) har Jan Larsson, Västmanland
som ordförande.
Detta nätverk hade sitt årliga möte
två dagar i slutet av september i
Visby. Mötet var ett perfekt arrange-
mang av Mona Wahlgren, tobakspre-
ventivt ansvarig i Gotlands kommun,
med bistånd från medarbetare på
Gotland och fastlandet.
De flesta landsting och regioner och
Gotlands kommun (som har lands-
tingsansvar) samt flera frivilligorgani-
sationer var representerade vid mötet.
En beklaglig frånvaro var Sörmlands
landsting där man inte ens anser att
tobaksprevention behöver någon som
helst prioritering.

Mötet gick förklarligtvis i ljuset av att
det blivit regeringsskifte i landet och
även i vissa landsting. Det var en all-
män konsensus att nya och gamla

politiker måste upplysas om att
tobaksprevention i alla former är
viktig.
Mötet innehöll ett antal presentatio-
ner om aktuella ämnen och händelser
såsom rapport från den internationel-
la världskonferensen Tobacco or
Health i USA i somras, WHOs ram-
konvention om tobak, snusproblema-
tiken och´tobaksprevention bland
invandrargruppen.

Varje landsting presenterade till-
ståndet i det egna landstinget. Ett
antal landsting har rökfri arbetstid
och några tobaksfri arbetstid. En
sammanställning kommer senare att
publiceras på Folkhälsoinstitutets
hemsida och på tobaksfakta.org.

Göran Löfroth

Vecka 47 är sedan länge
den rökfria veckan.
Tanken med en sådan
vecka är förstås att ha
särskild uppmärksamhet
och särskilda aktiviteter
med sikte på att få rökfri
miljö och att få fler rökare
att göra sig fria från 
tobaksbruket.

I Stockholm hade VISIR
Stockholm ordnat med en
monter på Stockholms-
mässan i Älvsjö. Det var 
på Studentmässan, men
samtidigt hölls den stora
Hälsomässan där också.

På bilden ser vi Bo Hellgren
och Christina Elfström,
som delade ut material och
informerade om VISIR.

Arne Stråby

Allen Carr död i lungcancer

Allen Carr, författare till boken 
"Äntligen icke-rökare!" har avlidit.
Han fick i somras beskedet att han
hade en rätt långt gången lungcan-
cer. Utgången var därför väntad.
Han blev 72 år gammal.
Allen Carr var storrökare fram till
1983. Då slutade han, och han har
sedan dess avrått från all rökning
och bedrivit rökavvänjnings-
kliniker. I sin bok hävdade han att
det är lätt att sluta röka, det är
bara tron på ett starkt nikotin-
beroende som får rökare att fort-
sätta.
VISIR-aktuellt skrev om boken 
i nr 3-4/2003.
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WHO riktar med årets tema “Tobak i
alla former skadar hälsa och miljö” upp-
märksamheten på att tobaksindustrin
fortsätter att lansera nya varor som med
försåtliga namn, nya smaker och attrak-
tiva förpackningar utges för att vara
säkrare alternativ. Det är inte bara rök-
ningen som skadar hälsa och miljö, utan
allt tobaksbruk.

Foto: Maria Bergman, Universitetssjukhuset i Örebro

L ä k a r e  m o t  T o b a k

Vecka 47 - Tobaksfria Veckan

TOBAK I ALLA FORMER
SKADAR HÄLSA OCH MILJÖ
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VISIR har alltid arbetat för
att få rökfria restauranger,
tillgängliga för alla. Vi har
mött starkt motstånd,
men till slut blev det ändå
verklighet.
Personalens arbetsmiljö
fällde förmodligen utsla-
get. Men när det väl var
infört, blev det succé. 
Det visade sig att även de
flesta rökare tyckte att
det var bra.

Samtidigt har tyvärr teatrarna gått
motsatt riktning. Det har blivit allt
vanligare med rökning på scenen. Det
är fullkomligt onödigt. Man kan visa
nedgångna karaktärer med cigaretten
i mungipan utan att tända den.

Stockholms Stadsteater verkar gå i
bräschen för denna sorgliga utveck-
ling. Man tycks röka allt mer på 
scenen.

VISIR har tagit kontakt med Stadstea-
tern för att få intervjua ansvarig chef
om sin syn på rökning, på hänsyn till
personalens arbetsmiljö och publi-
kens hälsa och välbefinnande. Man
avböjde dock då att träffas men lova-
de att svara på våra frågor om man
fick dem med E-post.

Här följer därför våra frågor och 
svaren från Stadsteatern.

V = VISIR, Arne Stråby har 
formulerat frågorna, 
S = Stadsteaterns svar. 

Det är teaterchefen Benny Fredriks-
son som står för svaren efter samråd
med presshefen Lotta Fristorp och
planeringschefen Olle Mattsson.

V: Utvecklingen när det gäller rökning
har gått mot att man allt mer
undviker "sällskapsrökning", som ofta
innebär obehag för andra. Ett tydligt
exempel är att restauranger har blivit
rökfria. Men teatrar tycks ha gått åt
motsatt håll. Varför? Ska inte teatrar
följa med sin tid och spegla
verkligheten?

S: På Stadsteatern ser vi det som vår
uppgift att ge vår publik en möjlighet

att betrakta den värld vi lever i med
andra ögon än dem vi vanligtvis ser
med, vi vill visa en verklighet som
möjlig att förändra. Detta är vi
övertygade om att vi gör bättre genom
vår tilltro till individens egen
förmåga till eftertanke och handling,
än genom att visa upp en idealbild
av människan och hennes tillvaro.
Därför möter vår publik olika sorters
gestalter i våra föreställningar 
- goda och onda, uppriktiga och fals-
ka, moraliska och cyniska, sjuka och
friska - rökare och ickerökare.

V: Rökning på scenen drabbar främst
arbetstagare, som har rätt till rökfri
arbetsmiljö enligt §8 i tobakslagen. 
Varför bryter ni mot den?
S: Inget svar.

V: Om ni har en överenskommelse
med skådespelare om att det ska
rökas på scenen trots § 8, hur ser
denna ut? Är den skriftlig, och har
skyddsombudet i så fall skrivit på?
Har alla berörda fått information om
lagens krav - och om antalet cancer-
framkallande ämnen som ska spridas
i deras arbetsmiljö?

S: Inget svar

V: Rökning på scenen berör även
publiken, som sitter i en allmän lokal
och alltså har rätt till rökfrihet enligt §
2 i tobakslagen. Men det finns ingen
ridå eller annan avgränsning mot
publiken. Har ni diskuterat detta pro-
blem med tillsynsmyndigheterna?

S: Inget svar

V: Vid Stadsteaterns kassa finns ett
varningsmeddelande för ljus med
stroboskopi i en pjäs. Men vi har inte
sett någon varning för rökning där.
Att döma av en affisch för pjäsen
"Hemkomsten" tycks det förekomma
ett intensivt cigarrökande där. Varför
varnar ni inte för detta vid biljett-
luckan? Är inte det motiverat, även
med en förteckning över de allergi-
framkallande och cancerframkallande
ämnen som publiken riskerar att
utsättas för?

S: Inget svar

V: En vettig lösning på problemet vore
förstås att inga rökverk får tändas
på scenen. Om en viss roll anses höra
ihop med att han/hon har en cigarett
eller cigarr i mungipan ganska ofta så
går det att ha det utan att tända den
och sprida gift. Har ni övervägt det
alternativet? Det är väl vanligt att
man "markerar" inom teatern. Drin-
karna innehåller mest vatten, och när
Don José sticker kniven i Carmen så
sticker han inte på riktigt. Blodet är
inte blod utan rödfärg...

S: Inget svar

V: VISIRs vision är rökfria teatrar, där
även allergiker kan sitta på första
bänk. En allergiker kan faktiskt höra
dåligt också. Vad tror du om den
visionen? Är den möjlig? I så fall när?

S: Vi vill inte svara på den frågan.
Däremot hoppas vi och tror att du
förstår hur vi resonerar och att
konsten kan få vara en tillflyktsort för
människors reflektioner bortom var-
dagen och de skrivna och oskrivna
lagar vi med rätta respekterar där.
Jag känner en uppriktig beundran för
ditt engagemang i en viktig förening
som VISIR, och jag tillhör verkligen
dem som är glada över att slippa
rökning i offentliga miljöer.
Samtidigt bedömer jag att det faktiskt
inte är riktigt jämförbart att vistas
i publiken på Stockholms stadsteater
när en skådespelare tänder en ciga-
rett
på stora scenen med att äta middag
på en restaurang med en rökare vid
bordet bredvid.

VISIRs kommentar är att det är neds-
lående att möta oförståelsen från
ledningen för Stockholms Stadsteater.
Vi får inget intryck av att man i

De rökiga teatrarna

På teatern kan man varna
publiken för kraftiga blixtar
men om skådespelarna röker
på scen - ingen varning?
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teaterns ledning bryr sig om persona-
lens arbetsmiljö, publikens väl -
befinnande och allergikers rätt att se
teater utan att bli sjuka. Man
kommenterar inte lagens krav och har
hittills inte velat diskutera förslag
att nå kompromisser.

Vi har dock efter flera påstötningar f
ått ett visst löfte om en utredning om
i vilken grad teaterpubliken påverkas
av cigarettrök från scenen. Det borde
betyda att sista ordet inte är sagt än.
VISIR vidhåller därför våra krav på
att slippa utsättas för rök på teatrar
och hoppas på stöd från alla vänner
av renare luft - individer, organisatio-
ner, massmedia.

Egentligen är det rörande att höra tea-
terchefen Fredrikssons glädje över att
slippa rökning i offentliga miljöer. Det
är bara tråkigt att han inte unnar
sin egen personal och sin egen publik
denna glädje. För visst är Stadstea-
terns salong en offentlig miljö!

Arne Stråby

Blir pjäsen bättre av att man 
tillåter rökning på scen?

Även teatrar borde 
slippa cigarettröken
Stockholms Stads-
teater har haft pre-
miär på en pjäs av
Harold Pinter, Hem-
komsten. Av affischer
framgår att det röks
alldeles ovanligt
mycket på scenen. 
Varför?
Arne Stråby fick nedanstå-
ende artikel publicerad på
Aftonbladets debattsida
den 7 november. Det var
värdefullt, AB når betydligt
fler än VISIR-aktuellt. Men
eftersom vi inte kan förutsät-
ta att så många av våra
medlemmar har sett den där
så återger vi den nedan.

Rökning på scenen torde vara
olaglig av två skäl. Dels är själva
scenen en arbetsplats, och arbet-
stagarna har rätt till rökfri miljö
enligt Tobakslagens 8 §. Dels har
scenen gemensam lokal med
salongen, som är en offentlig
lokal. Den ska då vara rökfri
enligt Tobakslagens 2 §.
Utvecklingen i samhället har

gått mot allt mer rökfri miljö. Man
röker inte längre på samman-
träden eller överhuvudtaget på
arbetsplatser om det gäller
utrymmen där flera kan vistas.
Tåg och flygplan har blivit helt
rökfria, 
och nu senast även restauranger,
inklusive de förr så rökiga pubar-
na.

Men teatrar går motsatt väg.
Man röker allt mer på scenen,
och Stockholms Stadsteater
utmärker sig särskilt. Varför kan
man inte ta hänsyn till sin perso-
nal? Och varför inte tänka på
publiken? När man röker cigarr

på

scenen är
det nog omöjligt för en
allergiker att vara kvar. Allergiker
kan faktiskt även höra dåligt eller
se dåligt och behöva sitta på
främsta bänkarna.
En del restauranger var oroliga

inför rökförbudet, men det blev
succé. Även de flesta rökare tyck-
er att det blev bättre med renare
luft. Är en så stor majoritet inte
intressant som publik för teatrar-
na?

Varför tänder man giftpinnar-
na? Om man vill visa en nedgång-
en karaktär med cigaretten häng-
ande i mungipan så kan man
göra det utan att tända den. Nor-
malt markerar man bara på tea-
tern. 

Drinkarna innehåller vatten,
och när Don José sticker kniven i
Carmen så sticker han inte på
riktigt. Det röda är inte blod utan
rödfärg.
Stadsteatern och teatrar över-

huvudtaget borde tänka på sin
personal och sin publik. Låt de
rökfria restaurangerna följas av
rökfri teater!

Arne Stråby

Nästa nr av
VISIR Aktuellt kommer 

i mars 2007. 
Välkomna med idéer, 

text och bilder 
före 15 februari 2007
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Lösningen till korsord 6 från juni 2006

Här visar vi några
barnteckningar
som belönats vid
en tecknings-
tävling i Blekinge. 

Frivilligorganisationernas nätverk
Frivilligorganisationerna som arbetar mot tobak är sammanslutna i Svenskt
Nätverk för Tobaksprevention (SNTP) som i sin tur är anslutet till European
Network for Smoking Prevention (ENSP). SNTPs senaste möte var 5 oktober,
dagen före offentliggörande av den ny regeringens sammansättning.

Mötet beslöt att i en gemensam skrivelse till morgondagens socialminister
informera om ”en betydande folkhälsofråga – tobaksbruket”. Detta gjordes
inom några få dagar den 9 oktober med brev till socialminister Göran
Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson. I brevet anhåller även SNTP
omett möte ”för att utveckla tankegångarna och stimulera en av regeringens
mest kostnadseffektiva investeringar”.

SNTP uppmanade även enskilda organisationer att skriva egna brev och
Riksförbundet VISIR har i ett separat brev till socialminister Hägglund och
folkhälsominister Larsson tagit upp det speciella problemet att underåriga
lätt kan köpa tobak och VISIR uttrycker förhoppningen att tobakslagen
omarbetas så att tillsyn och kontroll av tobaksförsäljning blir skärpt.

Det är nu viktiga tider. Den närmaste tiden får visa om regering och riksdag
vill fortsätta ett hittills framgångsrikt arbete mot tobak in i framtiden.

Göran Löfroth

Julia Haggö, Bodetorpsskolan,
Karlskrona

Sandra Udén, Fridlevstad
skola, Karlskrona.

Elemina Björngreen, Rosen-
feldsskolan, Karlskrona
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Medarbetare på kansliet
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIR´s läsare. 
Lösning nr 7 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt våren 2007.

V ISIRs 7:de korsord!

Vem skrev denna dikt???
En morgondröm   (utdrag)

Jag sov och jag drömde om tobakens land,
där en gudom planterat med givmild hand
cigarillos som växte som morötters like 
i matjord av snus i ett pipoljerike
-----
Men jag vaknade upp. Vi skaldrar jag mer?
Min dag mot förgängelsen fort stupar ner.
Min pipa har slocknat, förtorkat mitt snus,
min sista cigarr blivit aska och grus.



Riksförbundet VISIR
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POSTTIDNING B

Malmömässa under Skoldagarna 
Söndagen den 29 oktober
satte VISIRs Skånedistrikt
upp vår monter. Vi hjälptes
åt med detta i styrelsen, Siv,
Anita, Sven och Gertie. Alla
dagarna bemannade Siv mon-
tern från före klockan 9 då
mässan öppnade till klockan
17 med hjälp av Anita och
Gertie. 
Mässan var välbesökt, man räknade
in ca 8.000 personer under de tre
dagarna. Många av dem besökte
VISIRs monter. Från montern fick de
intresserade faktamaterial som vi
köpt in, fakta som vi själva samlat och
skrivit upp och sådant som vi kopierat
från tidningar och tidskrifter. Det kan
handla om snus, miljöförstöringen av
tobaksodlingen och hur nikotinet
påverkar foster och uppväxande barn.
Vi delade också ut trevliga “knappar”
som vi låtit ta fram, vi har med “Tobak
eller hälsa”, “Rök luktar illa” med ett
litet barn som håller för näsan, “Ge
mig en kram, jag slutar röka/snusa”
och några till. 
Besökare fick också isskrapor med
VISIRs logo och kundvagnsöppnare
med logo och kulspetspennor, allt för
att många skulle påminna sig att
VISIR finns och arbetar för ett 
tobaksfritt samhälle.
Det var tur att vi fått information om
att temat för den Tobaksfria veckan i
år skulle vara “Tobak i alla former
skadar människa och miljö” Vi delade
därför ut tidningen Global och vi pra-
tade mycket om hur människor i de 

fattiga U-länderna
blir sjuka av att
odla tobak som vi i
de rika länderna, som Sverige, sedan
röker och snusar och därigenom drar
på oss självförvållade sjukdomar. 
Många snusare som vi talade med
blev chockade av att få höra att den
som använde en dosa snus om dagen 
fick i sig lika mycket nikotin som om
de rökt 50-75 cigaretter. Detta talar ju
inte snusfabrikanterna om, de vill ju
att snuset skall ses som ett mindre
farligt alternativ för att de skall få ha
kvar sina kunder (så länge de lever).
Snuset skapar ett starkare beroende

eftersom snusare har så svårt att
sluta.
När vi på onsdagen  klockan 16 plock-
ade ner vårt material var vi mycket 
nöjda med de tre dagarna, för vi hade
fått ut väldigt mycket information och
hoppas vi ny kunskap. Vi träffade
många personer som arbetade mot
tobak i sina skolor. Vi hoppas att de
efter dessa dagar även kommer att ta
upp tobaken som det miljöhot det är.

Ordförande i VISIRs Skånedistrikt
Siv Malmberg

Under mässan i
Malmö var Anita
Jönsson en god
hjälp i montern.

VISIRs monter
hade många besö-
kare under dom 3
dagar mässan
varade.


