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Rökare fortsätter sprida rök-
partiklar när de rökt klart
Rökare som lämnar en rökfri miljö för att
röka bör inte åter-

vända direkt när de rökt klart. Om de gör
det, kommer de att andas ut
partiklar från tobaksrö-
ken som sprids i inom-
hus-luften och even-
tuellt kan påverka
andra personer.
Det kon-
staterar italiens-
ka forskare som
har undersökt
hur lång tid det
tar att "vädra ut"
tobaksröken ur
lungorna efter att
en person har rökt.

Tio rökare deltog i stu-
dien, som är publicerad i
det senaste numret av tidskrif-
ten Tobacco Control. Halten av partiklar
i deras utandningsluft mättes med en
speciell utrustning. Mätningarna visade
att det tog mellan 18 och 90 sekunder
efter det sista blosset innan deras utand-
ningsluft var helt fri från partiklar från
tobaksröken.

Forskarna mätte också hur mycket luf-
ten i ett rum på ca 33 kvadratmeter
påverkades av att tio rökare efter varand-
ra återvände efter att ha varit ute och
rökt. Det visade sig att koncentrationen
av partiklar i rumsluften ökade med
drygt sex gånger.

Studien visar, framhåller fors-
karna, att kvarvarande

tobaksrök i återvändande
rökares lungor är en

dold källa till förore-
ningar i inomhusluft.
Hur mycket rökres-
terna betyder i
form av risker för
andra återstår att
undersöka. 
Men, skriver fors-
karna, det räcker

om rökare väntar i
två minuter med att gå

in när de varit och rökt.
Då slipper de sprida oöns-

kad rök till sina medmänni-
skor.

Detta är naturligtvis en intressant fors-
karrapport. VISIR återkommer med mer
information i ämnet.
Obs! Bilden är arrangerad.
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Tjugo år tillbaka i tiden när VISIR
var en folkrörelse var den viktigas-
te uppgiften att tala om för alla att
rökning och annat tobaksbruk
verkligen var farligt för hälsan. Då
var det en rörelse i folket och fol-
ket började röra sig mot tobaks-
bruket. Till att börja med var det
kanske mest tro och spekulatio-
ner och mindre vetande med i bil-
den, men allteftersom tiden har
gått har vetandet i allmänhet och
särskilt de statistiska bevisen
ökat successivt, talande för toba-
kens hälsofarlighet. Samhället i
stort har accepterat detta och
dess institutioner och organ spri-
der i dag kunskapen vidare genom
massmedia och på andra sätt.
Informationsflödet får emellertid
inte stanna av utan måste hela
tiden fortsätta med risk att man i
annat fall betraktar hotet från
tobaken som ett övervunnet pro-
blem och intresset flyttas över till
något annat. Problem finns det
som bekant gott om i samhället
och här rör det sig i dag om priori
teringar. VISIRS uppgift är därför
att verka för att arbetet mot
tobaksbruk prioriteras högt bland
de samhälleliga uppgifterna.

När VISIR var en folkrörelse
kunde man räkna med en viss
massverkanseffekt i sitt antito-
baksarbete och den enskilde
medlemmen behövde sannolikt
inte tänka så mycket på att argu-
mentera i detalj. Man kunde
också arbeta efter stora linjer och
generalisera mycket. Det fram-
hölls att sluta röka i stor utsträck-
ning var ett moraliskt problem
som kunde övervinnas genom att
mobilisera tillräcklig viljestyrka,
låt vara att människor var nog så
olika i sin förmåga till detta. Vi vet
nu att ett narkotikaberoende, av
nikotin i detta fall, inte kan infor-
meras bort och man måste bedri-
va rökavvänjning på ett individu-
ellt sätt. Skall man hjälpa en
människa måste man förflytta sig
själv till denna människans
utgångspunkt innan man går till
verket enligt gammal erfarenhet. 
I annat fall uppfattas hjälpen mer
som diktat. 
Regler och lagstiftning mot tobak-
sbruk har visat sig nödvändiga för
att skydda människor mot passiv
rökning och andra tobaksskador.
De får uppfattas som en yttring av
en solidarisk samhällsverksamhet

som dock måste användas med
varsamhet för att inte te sig som 
integritetskränkande övergrepp.
Det är i sådana sammanhang
som den enskilde VISIR-medlem-
men kan göra värdefulla insatser
genom att väcka opinion och delta
i samhällsarbete och i olika beslu-
tande demokratiska församlingar.
Vi önskar dem all lycka och fram-
gång med detta.

Bengt Rosengren

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

Förbundsordföranden har ordet:
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Hur kan man tänka sig att den enskilde
VISIR-medlemmen kan arbeta för den 
goda saken i VISIR?
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VISIR har i alla tänkbara samman-
hang arbetat för drogfrihet i mass-
media. Rökning i TV, film och på
teatrar undergräver allt arbete
som samhället lägger ner på att få
folk att avstå från droger. Särskilt
upprörande tycker vi att det är när
man utsätter försvarslösa barn för
den giftiga röken och den stilbil-
dande effekten som populära skå-
despelare har.

VISIR har därför vid ett flertal tillfällen
anmält TV-program till Gransknings-
nämnden för Radio och TV på grund av
ett ohämmat eller omotiverat rökande i
programmen. Vi har dock aldrig fått
gehör för våra anmälningar.
För att om möjligt få en förklaring till
detta har vi för VISIR-aktuellt ställt ett
antal intervjufrågor till Gransknings-
nämndens chef Cecilia Renfors. 
Nedan följer frågorna och hennes svar.
1. Anser ni att Nämnden ska följa med
sin tid och ta hänsyn till att samhället,
inte bara i Sverige, har en allt mer
restriktiv syn på tobak som drog nume-
ra?
2. Sedan rökning förbjöds på restau-
ranger visade det sig att även en
majoritet av rökarna tyckte att det var
bra med rökfritt. Men inom
TV-teatern liksom annan teater röker
man inte sällan mer än förr. Hur ser ni
i Nämnden på detta?
Svar på fråga 1-2:
Granskningsnämnden är en statlig
myndighet som har i uppgift att grans-
ka svenska radio- och TV-program
med utgångspunkt i de regler som
finns i radio- och TV-lagen och villko-
ren i programföretagets sändningstill-
stånd.
Utgångspunkten i dessa regler är att
det ska råda en vidsträckt yttrandefri-
het. Programföretagen ska med stor fri-
het kunna rapportera om sådant som

förekommer i samhällets olika delar
och skildra förhållanden och företeel-
ser av olika slag, både i nyhetsform, i
dokumentära program och i dramatise-
rade skildringar. Det innebär att också
sådant måste få skildras som inte är
positivt eller nyttigt, liksom sådant
som är direkt skadligt.
Även olagliga företeelser får skildras.
Programföretagen är dock ålagda att
iaktta varsamhet med bruket av t.ex.
tobak.
Det är inte möjligt för Gransknings-
nämnden att gå utanför de ramar som
regering och riksdag har satt upp.

3. I en TV-deckare med Sven Wollter
(Återkomsten) förekom en närmast
absurd scen med en vacker kvinnlig
läkare i vit rock som utan kommentarer
rökte intill liket i ett obduktionsrum.
Detta är säkert förbjudet i verklighe-
ten. Men programmet friades av Nämn-
den. Varför?
4. I serien "Bella bland kryddor och kri-
minella" rökte Claire Wikholm på ett
ohygieniskt sätt vid matlagning. Des-
sutom rökte hon tillsammans med ett
litet barn. Ett barn som matchas in av
angelägna föräldrar är försvarslöst.
En mycket stor majoritet av svenska
folket anser att det är fel att utsätta
barn för så närgången tobaksrök. En
känd barnläkare, Eivor Svenonius, har

betecknat rökning med barn som 
barnmisshandel. Finns ingen i Nämn-
den som kan instämma med detta?
Finns ingen i Nämnden som hyser
något medlidande med försvarslösa
barn? Svar på fråga 2-4
Besluten återspeglar den grundsyn
jag redogjort för nämligen att en
vidsträckt yttrandefrihet ska råda och
att det är tillåtet att skildra människor
som röker, oavsett att rökning är skad-
lig.
5. I ett TV-program "Weekend" som
nyligen friades förekom ca 10 röktillfäl-
len på en halvtimme. Om Nämnden
verkligen anser att detta är måttfullt,
finns någon gräns för när Nämnden
skulle ha ansett det inte längre vara
måttfullt? Var i så fall, hur många rök-
tillfällen per halvtimme är omåttligt?
Svar på fråga 5:
Någon bedömning av om det var mått-
fullt gjordes inte i beslutet. Där fram-
hölls i stället att rökningen inte fram-
ställdes som något positivt. Den korta
filmen var en absurd historia med
karaktärer som framstod som mycket
udda och uppförde sig på flera sätt
minst sagt underligt.
6. En generös syn på rökning inom TV-
teater och liknande innebär en uppen-
bar risk för sponsring, dvs att tobaks-
företag betalar en regissör för att lägga
in rökscener. Sådant har ju förekommit
inom filmen, och där med mycket stora
belopp. Samma tobaksföretag är nu
verksamma inom Sverige. Hur ser
Nämnden på detta problem? Har ni
överhuvudtaget diskuterat detta?

Svar på fråga 6:
Ett program får enligt 7 kap. 9 § radio-
och TV-lagen inte sponsras av ett
tobaksföretag.

7. Hur många av Nämndens ledamöter
är nu rökare resp icke-rökare?
Svar på fråga 7:
Det känner jag inte till.

För VISIR och för alla vänner av ren
luft och god hälsa är svaren från
Granskningsnämndens chef mycket
nedslående. Att programföretagen är
ålagda att iaktta varsamhet med bru-
ket av t.ex. tobak tycks inte betyda
någonting. De kan tydligen lugnt strun-
ta i detta, de vet att Gransknings-
nämnden kommer att fria ett ohämmat
rökande. 

fortsättning nästa sida

Granskningsnämnden: 

Rökning

måste få

förekomma

Cecilia Renfors
Foto: Viktoria Davidsson.



4

Utahs senat 
röstar om rök-
förbud i bil med
barn
Ytterligare en delstat i USA är på väg
att förbjuda rökning i bilar där små
barn färdas. Denna gång är det
beslutsfattarna i Utah som diskuterar
ett sådant förslag för att skydda barn
från passiv rökning. I Arkansas och

Louisiana finns redan lagar för att
skydda barn från passiv rökning vid
bilåkning, I andra stater som New
Jersey, Connecticut, Maine, Washing-
ton, Kalifornien och Montana diskute-
ras liknande lagstiftning.

I Utah har senator Scott McCoy lagt
fram ett lagförslag som innebär ett
förbud att röka i en bil där barn
under sex år färdas. Den som bryter
mot förbudet ska straffas med böter.

- En bil är det minsta slutna utrymme

där någon skulle få för sig att röka.
Om man stänger in ett barn i ett
sådant utrymme och börjar röka,
utsätts barnet för mycket höga nivåer
av tobaksrök och det är mycket farligt
för hälsan, säger senatorn.

- Många barn kan inte säga ifrån att
de inte vill åka i bilen om mamma,
pappa eller morbror Joe röker.

Passiv rökning ökar barns risk för bl
a plötslig spädbarnsdöd, astma, luft-
vägsinfektioner och öroninfektioner.

Att just sex år satts som en ålders-
gräns i lagförslaget har att göra med
Utahs lagar för när ett barn måste
färdas fastspänt i en bilbarnstol.
Genom att koppla rökförbudet till den
lagen anses det bli lättare att kontrol-
lera. Men senator McCoy framhåller
att han kan tänka sig att låta lagen
omfatta även äldre barn.

Lagförslaget har godkänts av en kom-
mitté och ska inom kort läggas fram i
delstatssenaten för omröstning.

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

DOMSTOL I
SYDKOREA
GAV TOBAKS-
BOLAG RÄTT
En domstol har nu avgjort Sydko-
reas första rättstvist där lungcan-
cerdrabbade rökare stämt ett
tobaksbolag. Domstolen ansåg att
bevisen för att lungcancern orsa-
kats av rökningen är för svaga.
Kraven på skadestånd underkän-
des.

Som Tobaksfakta tidigare rappor-
terat stämde en lungcancerpatient
och fyra av hans anhöriga år 1999
tobaksbolaget KT&G (the Korea
Tobacco and Ginseng Corpora-
tion). Han stämde även regering-
en, bolagets största aktieägare.
Även en grupp med sex andra
lungcancerpatienter och en pati-
ent som drabbats av cancer i
struphuvudet stämde KT&G till-
sammans med 25 av sina familje-
medlemmar. Sammanlagt krävdes
tobaksbolaget på 470 miljoner
won (ca 3,8 miljoner kronor) i
kompensation för det lidande som
cancersjukdomarna orsakat pati-
enterna och deras anhöriga. De
cancerdrabbade hade alla rökt i
minst 30 år och enbart KT&G:s

cigaretter. De och deras advokater
hävdade att rökningen orsakat
cancern och att bolaget inte infor-
merat konsumenterna om hälso-
riskerna med rökning.

KT&G har hela tiden motsatt sig
kraven och sade även nej till en
rekommendation från domstolen
att hjälpa till att finansiera en
medicinsk fond för cancerpatien-
ter.

The Seoul Central District Court
har nu dömt till tobaksbolagets
favör. Visserligen håller domstolen
med om att rökning kan orsaka de
aktuella cancerformerna, men
menar ändå att det inte är bevisat
att det är detta som hänt i just de
här fallen. I domen framhåller
domstolen att cancer också kan
orsakas av bl a radioaktiv strål-
ning och miljöföroreningar. Dom-
stolen tycker inte heller att det är
bevisat att tobaksbolaget låtit bli
att informera konsumenterna om
hälsoriskerna.

Fyra av lungcancerpatienterna har
dött sedan stämningsansökningar-
na lämnades in, men deras anhöri-
ga, övriga cancerpatienter samt
deras familjer är beslutna att över-
klaga domen.

fortsättning från föregående sida

Att Cecilia Renfors inte alls svarar på
frågan om rökning tillsammans med
barn är mycket beklämmande. Natur-
ligtvis är det befängt att antyda att
Granskningsnämnden skulle gå utan-
för några ramar från regering och 
riksdag om man hade fällt "barnmiss-
handeln" i serien Bella bland kryddor
och kriminella. En fällning hade visat
att man skötte sitt jobb.
Att inte alls diskutera risken för att
regissörer tar emot belöningar från
oseriösa tobaksföretag är också
skrämmande. Cecilia Renfors 
avfärdar problemet med att sponsring
är förbjudet. Det är ungefär som att
säga att man behöver inget stöld-
skydd, för det är ju förbjudet att 
stjäla i Sverige.
Då kanske man inte behöver ha revi-
sorer som granskar räkenskaper hel-
ler? Det är ju förbjudet att förskingra!

Nej, det skulle allt behövas en myn-
dighet som övervakar bruket av tobak
och andra droger i massmedia med
sikte på att minska rökningen där, på
samma sätt som i samhället i övrigt.

Arne Stråby
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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

KommissioKommissio--
när vill hanär vill ha
EU-förbudEU-förbud
mot rmot rökningökning
Nu är det dags för ett europeiskt
förbud mot rökning på allmänna
platser. Det tycker EU:s hälsokom-
missionär Markos Kyprianou. Idag
startade han en remissrunda i hela
EU för att se om han kan få stöd för
sin idé.

- När jag blev kommissionär sade jag
att jag fullt ut stödjer EU-länder som
inför rökförbud. Men då trodde jag
inte att vi skulle kunna göra något på
EU-nivå. Men nu har flera länder
infört rökförbud, med eller utan
undantag. Därför tror jag att det är
dags att föra upp debatten på europe-
isk nivå, sade Markos Kyprianou vid
en presskonferens.

Han presenterade något som på EU-
språk kallas för grönbok - en rapport
som ska vara utgångspunkt för en
debatt mellan intressegrupper, länder,
institutioner och privatpersoner. Fram
till den första maj i år kan de som vill
lämna in sina synpunkter på rappor-
ten till kommissionen.

Kommissionen vill att de olika
intressegrupperna skriver in och
berättar om de vill ha någon ytterliga-
re lagstiftning och hur den i så fall
ska se ut. I rapporten utreds allt ifrån

inga åtgärder alls till ett rökförbud i
hela EU.
Även om Markos Kyprianou både var

öppen för nationell som europeisk
lagstiftning och både tvingande lag-
stiftning och icke bindande rekom-
mendationer, var det tydligt vad han
helst ville ha:

- Ett heltäckande förbud har störst
effekt, sade han.
I grönboken går EU-kommissionen

igenom hur dagsläget ser ut: Att alla
EU-länder har någon form av lagstift-
ning för att begränsa effekterna av
passiv rökning, men att skillnaderna
länderna emellan är väldigt stora. I
grönboken ingår också en redovisning
av den passiva rökningens effekter, på
folkhälsan, samhället och ekonomin.

- Varje år dör 80 000 EU-medborgare
av passiv rökning, varav 20 000 är
icke-rökare. Passiv rökning ökar
också de sociala skillnaderna, det är
samhällets mest utsatta grupper som
drabbast mest, sade Markos Kypria-
nou.
Han hänvisade också till en opini-

onsundersökning från förra året, där
en majoritet av européerna stöder
rökförbud.

När remissrundan är klar ska kom-
missionen analysera svaren och
komma med ett förslag någon gång
under nästa år. Även om stödet bland
medborgarna är stort, väntar sig Mar-
kos Kyprianou också möta motstånd:
- Störst motstånd blir det från 
tobaksindustrin. Även restau-
rangbranchen och barer kommer nog
att visa viss oro, men där har vi bevis

för att branschen inte drabbas nega-
tivt av ett rökförbud.

Sara Ahnborg
Bryssel

Det här är EU-kommissionens frågor:
1. Vad är bäst: ett totalt rökförbud på
alla allmänna platser eller ett rökför-
bud med undantag för vissa kategori-
er? Varför?

2. Vilka sorter åtgärder behövs (frivilli-
ga, bindande...)? Vad av detta bör EU
göra?

3. Bör man ta hänsyn till ytterligare
information om till exempel hälsa,
samhälle eller ekonomiska effekter?
Vilka?

4. Har du några ytterligare förslag om
grönboken?

Svar på frågorna kan skickas till:
sanco-smoke-free-
consultation@ec.europa.eu

Nästa nr av
VISIR Aktuellt kommer 

i juni 2007. 
Välkomna med idéer, 

text och bilder 
före 15 maj 2007

Sluta-Röka-linjen

ger den bästa

rökavvänjnigen

för pengarna!
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Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention

Tonåringar tycker att
det är mer skrämmande
att bli blind än att drab-
bas av lungcancer eller
stroke. Men nio av tio
tonåringar känner inte
till att rökning kan
skada synen och leda till
blindhet senare i livet. 
Det visar en studie som kommer
att publiceras i den medicinska
tidskriften British Journal of
Ophthalmology och som redan
har publicerats på tidskriftens
Internetsajt.

Tvåhundrasextio engelska ungdo-
mar i åldrarna 16-18 år fick svara
på frågor om sina rökvanor, om
sambanden mellan rökning och
ohälsa och om sina tankar om
olika sjukdomar och handikapp.
Ungdomarna hörde hemma i stä-
derna Bournemouth, Winchester,
Manchester och Southampton.

Studien visade att 21 procent av
de unga kvinnorna och 15 pro-
cent av de unga männen var röka-
re.

Fyra femtedelar av ungdomarna
var medvetna om att rökning
orsakar lungcancer. Men när det
gällde andra hälsoeffekter av rök-
ning var de inte lika väl informe-
rade. Bara lite drygt var fjärde
kände till att rökning kan orsaka
hjärtsjukdomar och endast 15
procent kände till det 
starka sambandet mellan rökning

och stroke.
Att rökning kan skada synen

och till och med göra rökaren
blind - det visste bara fem procent
av ungdomarna. Bland rökarna
kände ännu färre, två procent, till
detta.
Rökning ökar risken för såväl grå
starr som för åldersförändringar i
gula fläcken, makuladegenera-
tion. Grå starr kan göra personen
helt blind, men kan för det mesta
botas med hjälp av en operation
där ögats lins byts ut mot en
konstgjord. Makuladegeneration
gör seendet allt mer diffust och
suddigt, men leder sällan till total
blindhet. För den variant av sjuk-
domen som kan orsakas av rök-
ning finns en del behandlingsme-
toder som kan förbättra till-
ståndet och/eller bromsa sjuk-
domsprocessen.

När tonåringarna fick gradera
vilka sjukdomar och funktion-
shinder de var mest rädda för
visade det sig att blindhet skräm-
de dem betydligt mer än andra
skador man kan få av rökning.
Forskarna bakom studien menar
därför att det är viktigt att infor-
mera ungdomar bättre om att
rökning kan skada synen. Det
skulle kunna vara ett sätt att få
ned de fortfarande höga rökarsiff-
rorna bland ungdomar, menar
forskarna.

Tonåringar omedvetna 
om att rökning kan 
skada synen

Hej vänner av tobaksfritt !

Nu finns början till en webb-debatt
om tobaksfritt på Ring P1:s webb-
forum. Det är vi tillsammans som
kan se till att den blir konstruktiv !

Anmäl inlägg
9 februari kl 16.00 
Ungdomsverksamhet för 
tobaksfritt (1 svar)
Hur skapar vi alla tillsammans
(både rökare, snusare och de som
haft turen att undgå att bli det) opi-
nion för att förhindra att barn och
ungdom lockas till att
börja röka ?
12 februari kl 17.21 
Man kan fråga sig var alla förnuftiga
och klarsynta ungdomar håller hus.
Det skulle verkligen vara en behjär-
tansvärd insats om någon av dem tog
detta till sin uppgift.
Det måste nog tyvärr bli ungdomar
som tar tag i detta, för oss äldre tror
jag inte rökare och snusare och för
den delen även öldrickare lyssnar på.
Med tanke på all information som
finns tillgänglig i dag, jämfört med
när jag var ung, så förvånar det mig
att så många fortfarande börjar röka.
Konsekvensen när de blir gamla är ju
fruktansvärd. Ett långt liv kan
förvandlas till ett långt lidande om
man drabbas av kol.
Men hur vi skall angripa problemet
är väl ingen som kan svara på?
Ing-Britt Ask, Kungälv

Med tobaksfria hälsningar från
en mässa.

Bo Hellgren
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Exponering för tobaksrök
under barndomen fördubb-
lar risken att som vuxen
drabbas av luftvägsbesvär.
Det visar den hittills störs-
ta studie som gjorts över
sambandet mellan sådana
besvär hos vuxna och pas-
siv rökning i barndomen.
Resultatet presenteras
online i tidskriften Tho-
rax.

Studien omfattade 35 000 icke
rökare i Singapore. De engagera-
des i studien från 1993 till 1998
när de var mellan 45 och 74 år. 
Under åren 1999 till 2004 
interjuvades samtliga om hur
mycket tobaksrök de hade utsatts
för både före och efter 18 års
ålder. De fick också berätta om de
hade kronisk hosta, slembildning
eller astma och hur länge de haft
det.
Betydligt mer än hälften, 65 
procent, hade levt med någon
rökare under barndomen. I de
flesta fallen var det fadern som
rökte. I Asien är det i de flesta 
länder få kvinnor som röker, men
en femtedel hade ändå haft en
rökande mor.
Forskarna, från USA och Singa-
pore, kunde konstatera att risken
för långvarig torrhosta i vuxen
ålder fördubblades av passiv rök-
ning i barndomen. I mindre
utsträckning ökade risken för sle-
mupphostningar. Något liknande
samband med astma fann inte
forskarna.
Riskerna ökade om fler än en 
person rökte i barndomshemmet.
Dessa effekter av barndomens
passiva rökning var oberoende av
eventuell exponering för tobaks-
rök i vuxenlivet.
De deltagare i studien som varit
utsatta för passiv rökning som
barn men som vuxna ätit mer
frukt och sojafibrer än flertalet
föreföll att vara bättre skyddade
mot de skadliga effekterna. 
- Eftersom vi tidigare funnit data i
den här befolkningsgruppen som
tydde på att en diet som innehål
ler mycket frukt och sojafibrer
verkar minska förekomsten av

kroniska luftvägssymtom besluta-
de vi att ta med den aspekten i
den här studien, säger en av fors-
karna, doktor Stephanie London, i
ett pressmeddelande från det
nationella institutet för miljömedi-
cin i USA.

Forskarna fann att även personer
som inte äter så mycket frukt och
sojafibrer hade ett visst skydd mot
kronisk hosta relaterad till tidiga-
re passiv rökning.

Källor: Thorax Online 2005 

Vilka tjänar på
tobaksrökning ?
Bland alla tokerier i världen torde en
av de mest idiotiska vara att uppre-
pade gånger fylla andningorganen
med sot och tjära genom att suga i
sig den giftiga röken från brinnande
cigaretter.  Den nikotinberoende
tobaksköparen riskerar därigenom
att dö en plågsam död i förtid! 
Att det varken är rökaren själv eller
de som han kanske förpestar luften
för, har något att vinna på denna
knarkvana, förstår nog de flesta.
Men vilka är det då som tjänar på
saken?

Uppenbarligen i stort sett inga
andra än de ledande aktieägarna
inom tobaksbolagen. För dem spelar
det tydligen ingen större roll, om de
kan tillskansa sig stora vinster på
bekostnad av andra människors liv
och hälsa! Men här ställs vi inför det
stora moraliska och sociala proble-
met: Skall vi som medborgare i ett
påstått demokratiskt samhälle tillåta
produktion och försäljning av hälso-
förödande knarkvaror?

Nej, givetvis inte! Det borde snarast
lagstiftas om förbud för en sådan
verksamhet! 
Men i det sammanhanget borde vi
också inse, att det allvarliga missför-
hållande som tobaksrökningen utgör
måste ses mot bakgrunden av hela
det kapitalistiska profitsystem, som
vi ännu inte haft vett att ersätta med
en på ekonomisk rättvisa grundad
verklig demokrati. Att ett tobaksbo-
lag drivs av staten gör inte saken så
värst mycket bättre.

Ett ännu värre missförhållande än
rökningen i vår värld är den redan
långt framskridna koncentrationen
av makt och rikedom i händerna på
ett enormt privilegierat fåtal, inte
minst inom mediaområdet. Det var
nog bland annat genom placerandet
av berömda rökande skådespelare i
diverse filmer från Hollywood, som
denna förskräckliga knarkvana
bredde ut sig under första hälften av
1900-talet, åtföljd av kommersiell
hjärntvättning i form av tobaks-
reklam. Men nu gäller det att lära
oss tänka i nya banor och ta ansvar
för att skapa en bättre värld att leva i.

Sune Hjorth
sekr. i VISIR i Sundsvall

Startskottet går för
en stor skoltävling
I över 25 år har A Non Smoking
Generation lockat grundskoleklasser
över hela landet att arbeta med
tobaksfrågan på ett undersökande
och kreativt sätt. Vårterminen 2007
är elevernas tävlingsuppgift att
påverka och utveckla sin skolas och
eller kommuns tobaksförebyggande
arbete.

Inbjudan har skickats ut till nästan
4 000 skolor och klasserna tävlar i
två olika kategorier.
Åk 4-6 tävlar om att ta fram bästa
förslag för att uppmuntra den egna
skolan att jobba mer aktivt med
tobaksfrågan. Åk 7-9 kan dessutom
tävla med förslag för kommunens
tobaksprevention.

Tävlingen består av flera steg: nutid-
sorientering, att undersöka, att
dokumentera samt att skapa kreati-
va förslag för att påverka skolans
och eller kommunens arbete mot
tobak. Dessutom finns en mindre
lärartävling i årets upplaga.
- Kommuner och skolor som aktivt

arbetar mot tobak har färre elever
som börjar röka och snusa än med
skolor som inte gör det, säger
Fredrik Söderhielm, generalsekrete-
rare i A Non Smoking Generation.
- När eleverna blir de delaktiga i

tobaksarbetet på sin skola genom
skoltävlingen förstärks det ytterliga-
re. Vi inväntar många spännande
tävlingsbidrag i vår.
Sista inlämningsdag är 4 maj. I slu-

tet av maj utses flera vinnare. I täv-
lingens vinstpott ligger klassresor
och fler fina priser, för såväl elever
som lärare.
Samarbetspartner och huvudspon-

sor för skoltävlingen är KPA Pension.
Läs mer om skoltävlingen på

www.nonsmoking.se/skoltavling07
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RÖKNING DUBBLAR
RISKEN 
FÖR KNÄLEDSARTROS

Rökare riskerar svårare
smärtor och en snabbare
nedbrytning av ledbrosk
vid artros i knäna än icke
rökare. Det tyder resulta-
ten från en amerikansk
studie på. 
Forskare vid Mayokliniken i Roches-
ter, Minnesota, följde under 30 måna-
der 159 äldre män som led av knäled-
sartros. Deras knän undersöktes med
magnetröntgen när studien började

och sedan efter 15 och 30 månader.
19 av männen, 12 procent, var aktiva
rökare vid starten. De rökte i genom-
snitt 20 cigaretter om dagen och hade
gjort så i omkring 40 år. 
Rökarna fanns bland de yngsta delta-
garna och var mer magerlagda. Fakto-
rer som vanligen anses skydda mot
artros, men för rökarna i undersök-
ningen visade sig risken för nedbryt-
ning av ledbrosket i knäna dubbelt så
stor som för icke rökarna. Det fanns
också en ökad risk för svårare smär-
tor.
I tidigare studier kring rökning och
artros har en del forskare inte funnit
något samband och andra tyckt sig
finna att rökningen snarare skyddar
mot artros. Forskarna från Mayoklini-
ken förklarar sina resultat med att de

använt magnetröntgen, medan tidigare
studier arbetat med vanlig röntgen,
som ger betydligt sämre resultat vid
avbildning av mjukdelar.

En hypotes är att komponenter i
tobaksröken har en skadlig effekt på
ämnesomsättningen i ledbrosket och
hämmar broskcellernas delning.
Samma mekanismer som kan leda till
skador på broskdiskarna mellan 
ryggradens kotor och ge upphov till
ryggsmärtor, som är ett vanligt besvär
hos rökare.
Artros, eller osteoartrit, är en av de
vanligaste orsakerna till rörelsehandi-
kapp bland äldre personer.

Tobaksfakta

Barn passiva
rökare även 
om du fimpar
Nytt larm: Nikotinet sitter kvar i
damm, möbler och väggar. Ännu en
undersökning visar att ditt barn blir
passiv rökare om du röker i bostaden 
- även om du inte tar ett enda bloss när
barnet är hemma. Nikotinet finns kvar i
damm, väggar och möbler.

Den nya studien, som gjorts av ett fors-
karlag från Lund, Malmö och Köpen-
hamn, är den första som visar 
ett mätbart samband mellan nikotin i

rökares bostäder och giftrester i 
barnens urin.
Resultaten publiceras nu i den veten-

skapliga tidskriften Indoor Air. En
annan färsk undersökning, gjord av tre
forskare i Linköping, visar samma sak
men bygger delvis på intervjuer med
300 rökande föräldrar.

BÄTTRE RÖKA UTE
Nu har vi objektiva mått som visar att
det har stor betydelse att föräldrar till
små barn väljer att röka utomhus,
säger Stefan Willers i ett nyhetsbrev
från Universitetssjukhuset i Lund.

Willers är docent och överläkare
inom området yrkes- och miljömedicin
på sjukhusets hälsoenhet.

Under 1980-talet tog Lundaforskar-
na fram de bestämningar för nikotin

som sedan dess mäter nedbrytnings-
produkter från rökningen i blod, saliv 
och urin.

ACKUMULERAS HEMMA
Nu har forskarna dessutom lyckats

binda den mängd nikotin som finns i
damm, väggar och möbler genom att
dammsuga ett antal bostäder hos röka-
re och ickerökare.

Resultatet har jämförts med värden i
barnens urin. Det visar att gifter från
rökningen ackumuleras i rökares hem
och kan spåras i barnens urin. Till och
med tillfälliga besökare, som barnens
kompisar, drabbas.
- Barnet behöver alltså inte exponeras
direkt för röken. Det räcker att det
vistas i lokaler där man rökt, säge
Stefan Willers.

Till mina VISIR-vänner.

Vill gärna säga adjö till alla er som har
stått, tillsammans med mig, på barrika-
derna.
För 34 år sedan blev jag medlem i VISIR,
ja så länge sedan är det som vi bildades
här i Skåne.
33 av dessa år har jag varit aktiv och lång
tid har jag kunnat arbeta nästan heltid med
tobaksfrågor. Det har varit oerhört givande.
Aldrig trodde jag att mitt liv skulle bli så
spännande. Jag fick träffa många under-
bara människor som berikade mitt liv.
Tobak och dess bruk fanns i alla samhälls-
grupper och i alla åldersklasser, när jag
började med detta arbete.

Även om jag har informerat, undervisat och
utbildat andra människor så har jag fått

mycket mera tillbaka av var och en som jag
mötte på vägen, så jag kan verkligen se till-
baka på en händelserik tid.

Vilken framgång det var när restaurang-
vagnar på SJ blev rökfria. Att det röktes i
affärer, banklokaler, väntsalar, på tåg,
arbetsplatser i skolor samt restauranger är
ett minne blott.
- Vi har haft framgång eller hur? 
Ibland kunde man tycka att uppförsbacken
var jobbig men så kom det en glimt av tack-
samhet från någon som hade gjort ett rök-
stopp med vår hjälp och då sken solen
igen. Eller på en festival, en sommarnatt,
när det kom fram en ung kille och sa – det
är din förtjänst att jag aldrig började röka.
Du var i vår skola när jag gick i åttan.

Snus, miljöfrågor och produktplacering är
stora områden att jobba med förutom rök-

ning. Jag hoppas att luckorna efter oss
som avgår fylls på igen av yngre krafter.

Själv vill tacka alla som har gjort
rök/snusstopp hos mig. Ni har öppnat era
hjärtan för mig, låtit mig ta del av era liv
och gett mig enorm glädje när ni tog emot
min hjälp.
Hör gärna av er i fortsättningen för att
berätta om den förbättrade hälsan ni fått
eller om resan ni gjorde för tobakspengar-
na. Var inte rädd att be om råd heller.

Mina VISIR-vänner önskar jag lycka till i
fortsättningen, när jag nu är tvungen att
dra mig tillbaka.

Varma hälsningar 
Inka Hjelmström.



Att tobaksindustrin länge
har varit medveten om
farorna med rökning är
väl känt. Richard Doll och
hans medarbetare upp-
täckte ju redan på 1950-
talet sambandet mellan
rökning och lungcancer.
Naturligtvis studerade
industrins experter nog-
grant alla rön som kom
fram, och de pekade alla i
samma riktning: Rökning
är mycket skadlig för häl-
san.

Men man ville inte dra rätt slutsat-
ser: Låt oss sluta med rökverk, låt
oss utveckla något annat att sälja.
Nej, man satsade på att ifrågasätta,
och man betalade högt för veten-
skapsmän som ville sälja sig till
industrins intressen och ifrågasätta
övrig vetenskap.
Dessutom satsade man stort på att
få in cigaretter i film, radio och TV.
Kändisvärlden skulle röka och påver-
ka människorna. Man betalade stora
belopp till kända skådespelare för att
de skulle röka på film och i TV. Syn-
minnet betyder mycket för att påver-
ka folks beteende.

... har också gått 
över till...

Alla som är tillräckligt gamla minns
säkert annonserna "Jag har också
gått över till Prince". Tobaksbolaget
betalade kända personer, särskilt
från film- och TV-världen, för att de
skulle hjälpa till att sälja deras
produkter. Sälja cancer tänkte jag
skriva först, men så var det inte. All
information om hälsorisker tegs ihjäl.
Det var unga, friska och vackra
människor som riktigt strålade av
lycka över sin cigarett.
Hur mycket de fick betalt för att
sälja cancer vet jag inte, och inte hel-
ler vet jag om de numera har dåligt
samvete. Men det borde de ha. De
utnyttjade cyniskt sina kända ansik-
ten för att sälja något som kunde bli

deras beundrares olycka och död.
Säkert var det långt större belopp
som omsattes mellan tobaksindustri
och Hollywoods stora stjärnor. Här är
några exempel:

En halv miljon dollar
Det stora amerikanska tobaksföreta-
get Brown & Williamson betalade
under fyra år 1979-1983 nära en mil-
jon dollar till en firma som sysslade

med produktplacering i filmer.
Samma företag betalade skådespela-
ren Sylvester Stallon 500 000 dollar
för att han skulle röka deras produk-
ter i minst fem filmer.
Philip Morris betalade 350 000 dol-
lar för att deras märke Lark skulle
synas´i James Bond-filmen Licence
to kill. Samma företag betalade mot-
svarande en bit över två miljoner kro-
nor för att lansera Lark i en annan
James Bond-film.
Dessa uppgifter har hämtats ur den
utmärkta norska boken "Det store
bedraget" av Tone Bergli Joner och
Per Erik Joner, där originalkällorna
finns med. Boken återger även brevet
från Sylvester Stallone med över-
enskommelsen, som vi kan publicera
här också.

Förekommer sådan sponsring (eller
mutor) även i Sverige? Det vet vi inte,
det har vi inga bevis för. Men efter
tobaksmonopolets upphävande har
dessa tobaksföretag och många
andra företag verksamhet i Sverige.
Det är många som slåss om mark-
nadsandelar. Och inom TV-teater och
annan teater i landet blossar man
på....

Arne Stråby

9

När tobaksindustrin 
betalade stjärnorna

Skådespelaren Sylvester Stallone fick 500 000 dollar för att han skulle röka
Philip Morris i minst fem filmer.
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Lösningen till korsord 7 från dec 2006

Forskare har 
hittat hjärn-
centrum för 
röksug
Det finns ett litet område på hjärnans
yta som har en mycket stark koppling
till röksug och sannolikt även annan
droglängtan. Den upptäckten publice-
rar nu en forskargrupp i Kalifornien.
Forskarna hoppas att deras rön ska
göra det möjligt att utveckla nya
behandlingar mot beroende av nikotin
och andra droger.

Det aktuella området på hjärnans yta,
hjärnbarken, kallas insula och är
ungefär lika stort som en femkrona.
Insulan är sannolikt hjärnans centrum
för inlärda behov, som exempelvis
begär efter alkohol eller cigaretter.
Forskare har tidigare med hjälp av
magnetkamera registrerat reaktioner i
insulan när rökare fått se andra röka.
Samma typ av reaktioner har setts när
förälskade personer fått se en bild på
sin älskade.

Forskningsidén föddes när en stroke-
patient som före sjukdomen rökt två
paket om dagen utan några som helst
besvär plötsligt slutade att röka. Hans
hjärnblödning hade skadat insulan.
Mannen berättade att han upplevde
det som att han glömde bort röksuget.

Forskarna vid University of Southern
California studerade hjärnorna hos 69
patienter som fått hjärnskador och
som rökt före hjärnskadan. Nitton av
patienterna hade fått en skada i insu-
lan, 13 av dessa hade slutat röka. Rök-
suget var plötsligt helt borta.

- Det är som att vrida om en strömbry-
tare, säger Antoine Bechara, en av
forskarna bakom studien, som kom-
mer att publiceras i tidskriften Scien-
ce.

Forskarna vill även undersöka hur en
skada på insulan kan påverka andra
drogberoenden.

Källor: TT, Dagens Nyheter den 
26 januari 2007

KO till domstol om indirekt tobaksreklam
Sedan den 1 januari 2003 är indirekt tobaksreklam förbjuden i Sverige. Det
innebär att man vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror inte får
använda varumärken som till någon del används för en tobaksvara. Ändå före-
kommer det fortfarande att bland annat kläder säljs under samma varumärke
som cigaretter. Konsumentombudsmannen, KO, tar nu ett sådant fall till
marknadsdomstolen.
Det handlar om klädmärket Marlboro Classics som marknadsförts genom

helsidesannonser i Dagens Nyheter och Svensk Golf. KO stämmer den svenske
generalagenten för klädmärket - Brandwork Scandinavia AB. Annonserna i
DN, alla med ett helsidesfoto av en yngre man iförd grov vinterjacka, hade
logotypen Marlboro Classics tydligt exponerad, liksom webbadressen för kläd-
märket. Logotypen var lik cigarettlogotypen.
I tidningen Svensk Golf var logotypen ändrad, Marlboro Classics var skrivet
med bokstäver med ett annat typsnitt än cigarettmärket. Marknadsdomstolen
får nu avgöra om det är tillräckligt att ändra utseendet på namnet Marlboro
Classics för att klara sig undan lagens bestämmelser. KO hävdar att själva
namnet på varumärket är fullt tillräckligt för att ge associationer till tobak-
sprodukterna.
Det finns en nära koppling mellan kläderna Marlboro Classics och tobaksbo-

laget Philip Morris, som tillverkar Marlboro cigaretter. Ett helägt dotterbolag
till Philip Morris låter ett annat företag, Valentino Fashion Group Spa, tillverka
och sälja Marlboro Classics produkter på licens. I Sverige är det Brandwork
Scandinavia som är generalagent och som KO nu riktar sin stämningsansökan
mot.
Indirekt tobaksreklam förbjöds eftersom denna typ av marknadsföring länge

varit ett sätt att kringgå förbud mot tobaksreklam. Vanliga varor att sälja
under cigarettmärken har varit kläder, skor, solglasögon och klockor. Det är
inte förbjudet att sälja själva varorna, men att marknadsföra dem via kommer-
siella annonser i tidningar, radio och tv.
- Marknadsdomstolens dom kommer att visa hur effektivt förbudet är i prakti-
ken. Jag anser att samtliga annonser strider mot tobakslagen, säger Håkan
Sandesjö, tillförordnad Konsumentombudsman.
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Medarbetare på kansliet
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIR´s läsare. 
Lösning nr 8 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt sommaren 2007.

V ISIRs 8:de korsord!
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

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, som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvud-

medlem 150 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, E-post:visir@telia.com Hemsida: www.visir.a.se

POSTTIDNING B

Alla VISIR-medlemmar inbjuds till:

Riksförbundet VISIR´s förbundsmöte 2007
Lördag - söndag den 12 - 13 maj 2007 i Stockholm

Välkomna !

Deltagaravgift för hela helgen är 450 kr. Resor och logi ordnar var och en själv. 
Det finns möjlighet att söka bidrag från Riksförbundet för deltagande i förbundsmötet

Motioner till förbundsmötet skall vara kansliet tillhanda senast den 13 mars 2007.

Anmäl dig snarast till kansliet:  (Senaste anmälningsdag är 25 april!)
Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus,  Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm.

08 - 591 282 11,  e-post: visir@telia.com Vi sänder program och inbetalningskort.

Lördag 12 maj kl. 11.00 - 15.00

Lunch på Blå Porten, Djurgården.
Föredrag och visning av Dyktankshuset,
på Galärvarvet, samt eftermiddagskaffe 

Kl 19.00: Middag i Stadshuskällaren,
Stockholms Stadshus

Söndag 13 maj kl. 09.00 - 15.00

Förhandlingar i Hälsans Hus
Föredrag av doc Hans Gilljam

och landstingsråd Gun Jareblad

Rapporter från föreningar/distrikt
Lunch på Erstaterassen 
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