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Gun Jareblads anförande uppskattades av alla
på förbundsmötet som lyssnade, och hon fick
förstås välförtjänta blommor efteråt av ordförande Bengt Rosengren.
Foto Arne Stråby

Nästa nr av VISIR Aktuellt kommer i
december 2007. Välkomna med idéer,
text och bilder till kansliet,
före 15 oktober 2007

En varm och solig sommar önskas alla vänner i VISIR

Förbundsordföranden har ordet:
Var skall alla
rökare ta vägen?
Nikotinets bindande förmåga är

veringsställen, på sjukhus och i

förvisso stark men styrkan har

andra offentliga lokaler. Det är

också en ojämn fördelning bland

önskemål om att utvidga rökför-

tobaksbrukare. Detta påverkar

buden till andra områden t ex

möjligheterna till en framgångsrik

busshållplatser, tågperronger,

rök- och snusavvänjning och det

uteserveringar m.m. Detta är gott

finns ett helt spektrum av svårig-

och väl, men går man vidare bör

hetsgrader mellan olika männi-

man tänka sig för så att man inte

den sista tiden demonstrerade

skor. Vissa kan bestämma sig för

går för långt i sin förbudsiver. För-

miljöengagemang kan i detta

att sluta prompt, bara de är till-

söker man skapa ett samhälle där

avséende innebära en kursänd-

räckligt motiverade, andra utgör

rökare inte över huvud taget kan

ring. Låt oss därför hoppas det

en hård kärna där vare sig stark

existera , d v s man försöker i

bästa!

motivation eller olika läkemedel

praktiken bannlysa dem, har man

Slutligen ber jag på alla VISIR-

leder fram till målet. De går m a o

gått för långt i sitt nit och skapar

medlemmars vägnar att få framfö-

inte att avvänja frivilligt och detta

konflikter mellan folkgrupper i

ra ett varmt Tack till alla som ord-

är något som vi måste acceptera.

stället för att hjälpa varandra.

nade med det lyckade Förbunds-

Lagstiftning mot tobaksbruk

Som en tysk filosof sa: "Det bästa

mötet i maj i år. Särskilt Leili och

behövs likom med mediciner i

är det godas fiende". Det svåra i

Ragnhild som gjorde "allt", Gun-

optimal dos För mycket och för

denna situation är balansgången

nar som ledde mötesföhandlingar-

litet skämmer och stjälper allt.

mellan önskemålet om att avskaf-

na med sedvanlig elegans och vår

Vi har i stoleksordningen 1,1 till

fa tobaksbruket till folkhälsans

gäst och föredragshållare Gun

1,3 millioner rökare som över

fromma och en demokratisk och

Jareblad som ingöt förhoppningar

huvud taget inte kan sluta, även

humanitär inställning till alla

om ökat politiskt stöd för vår sak.

om undersökningar har visat att

medmänniskor.

En God Sommar utan passiv

en majoritet vill sluta. Rörelsen

Detta är m a o frågan om politik,

tobaksrök tillönskas VISIR-med-

"Rökare mot Tobak" är ett tydligt

som sägs vara det möjligas konst.

lemmarna.

uttryck för detta.

Dagens regeringspartier har i sitt

Vi har glatt oss åt att rökningen

gemensamma uppträdande inte

har minskat bl a med hjälp av

varit påtagligt ivriga i att bekämpa

lagstiftning om rökförbud på ser

tobaksbruket, men deras under

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

Bengt Rosengren
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Tobak och fattigdom
Ett idéseminarium om
sambandet mellan
tobak och fattigdom
arrangerades av En
rökfri generation i
samarbete med Sida i
Stockholm den 31
maj. Datum var väl
valt. Den dagen är
sedan länge WHO:s
tobaksfria dag. Platsen var Piperska
muren på Kungsholmen.
En avsikt var att sprida kunskap om
hur människor i fattiga länder, särskilt
barn, ungdom och kvinnor drabbas.
Tobaken innebär att viktiga resurser
som kunde ha använts för att minska
fattigdomen och förbättra barns
levnadsvillkor går upp i rök - bokstavligen. Produktion, hantering och bruk
av tobak kränker barns rättigheter,
inte minst på tobaksplantager. Barn
utsätts där för dålig miljö med giftiga
ämnen, samtidigt som långa
arbetsdagar gör det omöjligt för dem
att gå i skolan.
Förmiddagen upptogs av tre föreläsningar. Martin Otanez, forskare vid
American Cancer Society med rika
erfarenheter från Afrika, berättade om
situationen i Malawi. Landet är extremt inriktat på tobaksodling.

2 miljoner människor är odlare eller på
annat sätt inblandade i tobakshantering. 70 % av landets exportinkomster
kommer från tobak. Men det är tobaksbolagen och stora markägare som tjänar pengarna. Odlaren är helt beroende av dem och kan bli skuldsatt om
tobakspriset faller samtidigt som kost-

Anders Wijkman, välkänd och miljöengagerad politiker (kd), höll
inledningsanförandet vid
tobaksseminariet.
nader för gödnings- och bekämpningsmedel stiger.
Debra Efroymson forskar om sambandet mellan tobak, fattigdom och undernäring i Indien och Bangladesh. Hon
gav ytterligare skrämmande fakta,
som att indiska gatubarn spenderar
mer än 40 % av sin dagsinkomst på
tobak. Bland fattiga lägger man nästan 10 gånger så mycket på tobak som
på utbildning. Det är inte konstigt att
fattigdomen då består eller förvärras.

tobaken rullas in i blad från ett träd i
stället för cigarettpapper.
Bidiarbetarna blir beroende av tobaksbolagen och lever fattiga under svåra
förhållanden.
Margaretha Haglund har arbetat med
tobaksfrågor länge vid Folkhälsoinstitutet och dessförinnan vid Socialstyrelsen. Hon inledde eftermiddagen med
ett engagerat anförande om tobaksindustrins agerande.
Siyuationen i världen är allvarlig med
mer än en miljard rökare, och de
flesta av dem bor i fattiga länder. Kina
har 350 miljoner rökare. Bara 4 %
av dem är rökare ännu, men deras
antal kommer att öka.
Tobaksindustrin riktar in sig på ungdom och kvinnor för att få fler att
börja röka. Två multijättar styr utvecklingen. Den ena är förstås BritishAmerican Tobacco, men de är inte
störst, det kinesiska tobaksmonopolet
är större.
Seminariet hade möjlighet till interaktivt deltagande. Med datorer vid varje
bord kunde man ställa frågor till föreläsarna. Alice Bah Kuhnke var moderator och valde ut vilka frågor som
föreläsarna fick besvara eller kommentera, men alla kunde läsa alla frågor
på sin dator eller på den vita
duken.

Det tredje föredraget hölls av Mira B
Aghi från Indien, en pionjär där i
arbetet mot tobaksjättarna. Hon berättade om bidi, ett indiskt rökverk där

Två viktiga profiler vid
seminariet: Alice Bah Kuhnke och
Margaretha Haglund.
Från VISIR deltog Göran Löfroth, Arne
Stråby, Ragnhild Berglund och Leili
Hägg i seminariet, som hade samlat ett
80-tal deltagare. Som helhet får man
bedöma det som positivt och givande.

Arne Stråby

Datorer vid varje bord gav möjlighet att snabbt ställa
frågor till föreläsarna.
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Miljarder rökscener på film
påverkar unga
Amerikanska underhållningsfilmer visar miljarder av rökscener
för ungdomar i USA och mycket
av denna filmrökning sprids även
till ungdomar över hela världen.
Detta visar en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften
Pediatrics majnummer.
Tidigare forskning har kommit
fram till att risken att ungdomar
börjar röka ökar om de ser mycket
rökning på film och TV. Forskare
vid Dartmouth Medical School i
den amerikanska delstaten New
Hampshire ville försöka mäta hur
mycket rökning som amerikanska
underhållningsfilmer visar för
ungdomar. Forskarna analyserade
innehållet i 534 aktuella biofilmer
för att se hur mycket rökning som
förekom och på vilket sätt. Ett
USA-representativt urval av ungdomar i åldrarna 10-14 år fick
svara på om de sett filmerna.
Utifrån dessa svar beräknades
hur många amerikanska ungdo-

mar totalt som sett varje film.
När dessa siffror multiplicerades
med antalet rökscener blev resultatet att enbart de utvalda filmerna visat 13,9 miljarder rökscener
för ungdomar i USA. Och det är
långt ifrån bara amerikanska ungdomar som påverkas av dessa
scener, påpekar forskarna.
Hälften av biointäkterna på amerikanska underhållningsfilmer
kommer från andra länder.
Tre fjärdedelar av de studerade filmerna innehöll rökscener. Mest
rökscener innehöll barnförbjudna
filmer. Men även ungdomsfilmer
innehöll många rökscener och
dessa sågs av flest unga. Detta
pekar på, menar forskarna, att
det skulle kunna vara en effektiv
tobaksförebyggande insats att
göra filmer som innehåller rökning “R-märkta”.

skulle filmrökningen kunna minskas avsevärt, påpekar forskarna.
I USA arbetar tobakspreventivt
engagerade organisationer för en
skärpt lagstiftning kring rökning
på film. Även i andra länder pågår
sådant opinionsarbete. Den engelska organisationen Action on
Smoking or Health, ASH, vill att
skådespelare ska påverka producenter att bara ta med rökning i
filmerna om den är viktig för
handlingen.
- Populära skådespelare kan ha
stort inflytande på ungdomars
inställning till rökning, säger
Deborah Arnott, chef för ASH.
- Om fler skådespelare vägrade att
spela rökande rollfigurer skulle
barn inte i mindre utsträckning
uppfatta rökning som något
attraktivt.

Forskarnas analys visade också
att ett begränsat antal skådespelare står för en stor del av den mer
framträdande rökningen på film.
Trettio skådespelare, främst manliga huvudrollsinnehavare, medverkade i en fjärdedel av rökscenerna. Genom att påverka kända
skådespelare att inte röka på film,

Stadsteatern bolmar vidare
Som har framgått av VISIR-aktuellt tidigare (nr 3-4, 2006)
utsätter Stockholms Stadsteater både sin personal och sin
publik för tobaksrök på scenen. Det gäller särskilt Harold
Pinters pjäs "Hemkomsten", där man röker cigarr, utan
hänsyn till alla som får starka obehag av sådant.
VISIR har påpekat det orimliga i att man vid biljettkassorna då varnade för ljuseffekter i en pjäs - men ingen varning alls för den enormt mycket farligare tobaksröken. Jag
har gjort flera försök att få träffa någon ansvarig representant för Stadsteatern och diskutera problemet med rökning på scenen. Det är ju så onödigt. Man kan visa
rökverk utan att tända dem.
Stadsteatern har dock hittills inte velat träffa mig, trots
flera påstötningar. Men en effekt har dykt upp: Nu varnar man äntligen vid biljettkassorna. Bilden här visar
att det är en skön själs bekännelse: Det verkar som om
hela deras repertoar är rökfylld. Man kan undra om de
är mutade av något skumt tobaksföretag. Att sådant har
förekommit, särskilt inom filmen, är väl känt.
Arne Stråby
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Tobaksfakta

Rökfria miljöer var tema
på den tobaksfria dagen
Världshälsoorganisationen
WHO:s World No Tobacco Day,
Tobaksfria dagen.
WHO-temat för tobaksfria dagen
den 31 maj år 2007 är rökfria
miljöer.
Budskapet är att hundraprocentigt
rökfria miljöer är det enda effektiva
sättet att skydda människor från passiv rökning och de hälsofaror den för
med sig.
Arbetet med att införa rökfria miljöer
har på många håll i världen nu kommit en bit på väg. Allt fler länder
lagstiftar om rätt till rökfria arbetsplatser och om rökfrihet på allmänna
platser. I många andra länder tar
utvecklingen längre tid, men ofta har
en diskussion i alla fall påbörjats.
WHO tycker det är dags att försöka få
mer fart på denna utveck
ling genom att uppmärksamma allas
vår rätt till en luft fri från tobaksrök.
De flesta människor i världen är ickerökare och har rätt att slippa utsättas för andras rök, framhåller WHO.
I Sverige har vi ju med framgång
redan infört rökfria serveringsmiljöer
och rätt till rökfria arbetsplatser. Men
fortfarande finns det arbetsplatser,
offentliga miljöer och andra miljöer i
vårt land där människor ofrivilligt
utsätts för andras rök. Exempel på
yrkesgrupper som fortfarande är
utsatta för passiv rökning är hemtjänstpersonal, anställda inom krimi-

nalvården och personliga assistenter.
Alla svenska barn är ännu inte heller
skyddade från passiv rökning i hemmet, i bilen eller på andra platser.
Här är några av WHO:s argument för
helt rökfria miljöer:
- Luft fri från tobaksrök är en mänsklig rättighet.
- Undersökningar visar att rökförbud
stöds av både rökare och ickerökare.
- Rökfria miljöer på exempelvis serveringar är bra för affärerna eftersom
barnfamiljer, de flesta ickerökare och
även rökare föredrar rökfria ställen.
- Rökfria miljöer hjälper rökare att
skära ned på sin tobakskonsumtion
eller sluta helt.
- Rökfria miljöer hjälper till att förhindra att unga börjar röka.
På länkarna här nedan kan du ladda
ned WHO:s affisch för tobaksfria
dagen samt en logotype och en
banner:

Affisch, Smoke-Free Environments.pdf
Smoke-Free, logotype.bmp
Smoke-Free, banner.bmp
Från WHO:s webbsida kan man
ladda ned ytterligare bakgrundsoch informationsmaterial.

Ju mer dina
sparpengar växer,
desto mer hjälp
hamnar i andras
fickor.

När du sparar i Humanfonden går varje år 2% av din fondförmögenhet 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.

V IS IR

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.
HUMANFONDEN I SAMARBETE MED VISIR

TEL 0200-23 00 40

•

WWW.BANCO.SE

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.

5

Portugal röstade igenom ny
rökfrilag
Även Portugal kommer att få
rökfria allmänna inomhusmiljöer
- det blir bl a rökfritt på de flesta
restauranger. Detta står klart
sedan medlemmarna av Portugals parlament röstat igenom en
ny lag om rökförbud i offentliga
kontorsmiljöer, shoppingcentra
och restauranger med en yta på
under hundra kvadratmeter.
Restauranger och barer med en
yta på över hundra kvadratmeter
får rätt att avsätta 30 procent av
lokalytan för rökare.
Omkring en fjärdedel av portugiserna röker och rökning orsakar
omkring 12 000 dödsfall om året
i Portugal. För att minska
tobaksskadorna föreslog den
socialistiska regeringen för mer
än ett år sedan en ny lag om rökfria offentliga inomhusmiljöer.
Det råder en stark enighet bland
parlamentets ledamöter om den
nya lagen, men de kraftiga böter
som ingår i den har väckt en hel
del diskussioner. Rökare som
överträder rökförbudet kommer
att kunna få betala upp till 1
000 euro i böter. Det är mer än
dubbelt så höga böter som för att
använda illegala droger på allmän plats. Företag som bryter
mot den nya lagen kan dömas till
böter på upp till 2500 euro.
Den nya lagen träder i kraft i
början av 2008.
I och med beslutet om den nya
lagen följer Portugal i samma
spår som allt fler europeiska länder. Så sent som den 30 april
2007 trädde exempelvis rökförbudet på barer och restauranger
i Nordirland i kraft.
I Estland börjar en liknande lag
att gälla den 7 juni och den 1 juli
är det Englands tur.
Tobaksfakta

Årets häftigaste barnskiva från Sveriges rökfriaste band!
TORE and the NO SMOKERS har nu avslutat
inspelningen av en RÖKFRI VÄRLD.
Skivan kommer nu att mixas och tryckas för att
kunna släppas på Tores namnsdag, fredagen
den 19 oktober 2007!
Två rellisfester kommer att hållas i anslutning
till att skivan släpps! Torsdagen den 18 oktober i
Stockholm och Lördagen den 20 oktober i Visby
(Se spelningar för mer info). En låtlista kommer
att publiceras på hemsidan under juni månad!
Skivan RÖKFRI VÄRLD kommer att innehålla 17
rockiga spår varav två är LIVE spår! Succélåtarna Farsan förstå & Äldre spelades in för Sveriges
Radio i december 2006 och framförs på skivan
helt avskalade i akustiskt form!
Spår nr 2 handar om enRökfri Värld.
Insänt av Folke Fredin Gotland

kolla in www.toreandthenosmokers.nu

Minst 42 länder har
förbjudit lightcigaretter

lagen Imperial Tobacco, JTI-Macdonald och Rothmans,
Benson & Hedges. Vissa mindre tobaksbolag står utanför
överenskommelsen.
Rob Cunningham framhåller att hans kartläggning inte
gör anspråk på att vara helt fullständig, det kan finnas fler
länder som infört eller är på väg att införa förbud mot de
vilseledande beteckningarna.
Cigaretter med lägre tjärhalter och med beteckningar som
"light" och liknande började marknadsföras kring början
av 1970-talet. I Sverige blev light-cigaretter snabbt mycket
populära eftersom rökarna trodde att de var mindre farliga. Senare har ett flertal välgjorda forskningsstudier visat
att lungcancerrisken inte är lägre om man röker cigaretter
med lägre tjärhalt. Rökarna får i sig lika mycket skadliga
ämnen ändå. Det beror på att de ändrar sitt sätt att röka
för att få i sig tillräckligt mycket av det beroendeframkallande nikotinet.
Sådana forskningsrön fick EU-länderna att förbjuda alla
beteckningar som ger intryck av att en viss tobaksvara är
mindre farlig än andra från och med den 1 oktober 2003.
Även i världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention
om tobak tas frågan upp. Alla länder som ratificerat konventionen rekommenderas att inom tre år förbjuda de vilseledande beteckningarna.
I USA pågår en rättslig strid om de aktuella beteckningarna. En federal domare har förbjudit tobaksbolagen att
använda dem och tobaksbolagen har överklagat domen.
Samtidigt arbetar en grupp senatorer för att driva fram en
lagstiftning mot den vilseledande marknadsföringen.

Minst 42 länder världen över har nu förbjudit tobakstillverkare att marknadsföra sina produkter med missledande beteckningar som "light", "mild" och "ultra-light". Bland
dessa länder finns Sverige och övriga 26 EU-länder samt
ytterligare 15 nationer. Det visar en kartläggning som den
välkände kanadensiske tobaksförebyggaren Rob Cunningham publicerat på Internet.
De 42 länderna är:
Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Cypern,
Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Thailand,
Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela och
Österrike.
I Australien har tobaksbolagen Philip Morris, British
American Tobacco och Imperial Tobacco avgett ett juridiskt bindande löfte att inte använda de vilseledande
beteckningarna. I Kanada har en juridiskt bindande överenskommelse gjorts mellan myndigheterna och tobaksbo-

Tobaksfakta
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Yvonne Berling,
Stockholm ingår i
förbundsstyrelsen
Förbundsmötet
samlat

Claes Kindemark avgick ur förbundsstyrelsen och avtackas här
av Leili Hägg med en blomma.

Göran Löfroth och Gunnar Edgren utgjorde mötets
presidium.
Foto: Arne Stråby.

Förbundsmötet

ledamöter Dick Jansson, Uppsala (nyval), Göran Löfroth, Stockholm (omval), Arne Stråby,
Stockholm (omval) och Ingrid
Stålhand, Göteborg (nyval).

VISIRs förbundsmöte 2007 hölls
i Hälsans hus, Stockholm den
12-13 maj.
Mötesförhandlingarna genomfördes med sedvanlig finess med
Gunnar Edgren, Stockholm som
mötesordförande.

Till ersättare i styrelsen valdes
Yvonne Berling, Stockholm
(omval), Sven Lindkvist, Gotland
(nyval) och Eivor Svenonius,
Skåne (omval).

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redogörelsen och revisionberättelsen beviljade mötet den
avgående styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2006.
Till ny styrelse valdes som ordförande Bengt Rosengren, Göteborg (omval), som kassör Sven
Kinnander, Skåne (omval) som

Styrelsen hade föreslagit mötet
stadgeändringar med innehållet
att kallelsetiden till förbundsmöten minskas från tre månader
till åtta veckor och därav påföljande förkortning av andra
handläggningstider. Mötet beslöt
att anta förslaget. För att träda i
kraft krävs ett likalydande
beslut vid 2008 års förbundsmöte.
Mötet antog också ett uttalande
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om att ”den nuvarande lagstiftningen inom tobakslagen är
ytterst otillräcklig vad gäller
kontroll och efterlevnad av
åldersgräns för tobaksinköp.
Uttalandet ledde till en skrivelse
till folkhälsominister Maria
Larsson med förslag att lagen
ändras så att felande näringsidkare kan få ett kännbart straff,
t.ex. förbud att sälja tobaksvaror.
På inbjudan av Kerstin Ejstes
beslöt mötet att 2008 års förbundsmöte blir i Mora en veckohelg i maj månad. Den exakta
tidpunkten kan bestämmas när
andra aktiviteter i Mora-trakten
blir kända. Som reservplats
utsåg mötet Gotland.
Göran Löfroth

Rökfri
arbetstid
Ett drygt hundratal VISIR-medlemmar
– och dessutom de som deltog i förbundsmötet –har i maj fått brev från
Riksförbundet och ombetts att skriva
ett brev till sin kommun och fråga om
hur planeringen av rökfri arbetstid för
kommunanställda fortskrider.
Bakgrunden är att kommunerna inom
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tagit ett strategiskt beslut i
början av 2007 om just rökfri arbetstid för kommunanställda. En enkät
från SKL till kommunerna under våren
visar att ett antal kommuner tagit politiska beslut om införande av rökfri
arbetstid och är på god väg i sin planering. Det är dock ännu en liten
minoritet

Nätverket för
Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211,

av Sveriges 290 kommuner som gjort
det.
VISIR vill med breven från medlemmarna uppmärksamma kommunerna
om SKLs strategiska beslut och samtidigt få en uppfattning om kommunernas inställning genom de svar kommunerna ger.
Det är Riksförbundets förhoppning
att alla medlemmar som ombetts skriva till sin kommun också gör det och
sedan vidarebefordrar svaret till
VISIRs kansli i original eller kopia.
Därefter kan VISIR göra en sammanställning av resultatet som sedan kan
ge möjligheter att påskynda processen
runt om i landet.

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

Göran Löfroth

Farmaci mot tobak,
tfn 08-677 10 90

Traditionsenligt genomförde VISIR Gotland
en bok- och skärmutställning vid Visby lasarett under
den tobaksfria veckan i november. Veckan innan hade
man tillsammans med Hjärt-och Lungsjukas förening
och ABF en stor KOL-manifestation.
Bland annat informerade infektionsläkare Eva Andström
om rökning och passiv rökning som är huvudorsaken till
KOL som tar 20-30 år att utveckla.
På bilden syns VISIR-medlemmarna Gunborg Gustavsson och Folke Fredin. Stående i mitten är ordförande
Egon Lindström

Bra i Helsingborg
– sämre i Bjuv
Riksförbundets projekt med provköp av tobak av ungdomar som
nyss fyllt 18 år fortsätter i den takt
ungdomliga volontärer anmäler
sig. Senast genomfördes provköp i
Helsingborg och närliggande Bjuv.

I Helsingborg blev volontären frågad om legitimation vid samtliga
provköp utom ett. Vid samtal med
den kommunala handläggaren
uttryckte han sin glädje och trodde
att det goda resultatet kunde bero
på att man tidigare haft omfattande information om åldersgränsen
för tobaksinköp till tobaksförsäljare i kommunen.

I Bjuv var det tvärtom. Volontären
blev inte tillfrågad om legitimation
vid provköpen utom vid ett tillfälle.
Vid samtal med handläggaren i
kommunen framkom att tobaksprevention, inklusive kontroll av
åldersgräns, hade ytterst låg prioritet i kommunen.
Göran Löfroth

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Rökfria restauranger
- det bästa som hänt
Genom en välkommen
ändring av tobakslagen
häromåret fick vi äntligen
rökfria restauranger. Inom
VISIR har vi jobbat för
detta länge, strängt taget
sedan VISIR bildades.
Jag kommer ihåg och var med på
en träff med SJ i en restaurangvagn som stod på Stockholms
Central. Det var säkert Valentin
Sevéus som hade ordnat den, och
vi fick där det glädjande beskedet
att nu skulle restaurangvagnarna
bli rökfria. Året var 1976.

tillåten. Det var en klar förbättring, men efterlevnaden kunde
det vara dåligt med.
Det var nog först när facket valde
sida och tog ställning för helt rökfrittsom läget ändrades. Nu hade
vi som ville äta mat utan rök fått
en tung bundsförvant. Vissa ändringar i andra delar av världen
bidrog också till att regering och
riksdag äntligen följde det vi hade
krävt i 30 år. Det blev rökfria
restauranger, men de fick inrätta
rökrum - utan servering och
personal. Lagen antogs 2004 och
trädde i kraft ett år senare.
VISIR:s aktiva
distrikt i Skåne
har varit med i
arbetet hela
tiden. En av våra
gamla medlemmar där, Lars
Claesson, har
hört av sig och
uttryckt sina
tankar så här:

Våren 1976 ersattes askfaten i SJ:s
restaurangvagnar med blomkrukor
med texten "Nu blommar askfaten"
på dekaler.
Foto Arne Stråby.

Restaurangerna tog längre tid.
Först 1993 kom en tobakslag,
som bland en del annat hade
med en bestämmelse som sa att
restauranger med mer än 50
sittplatser måste ha en avskild
avdelning där rökning inte var

- Jag tycker att
rökfria restauranger är det
bästa som har
hänt när det gäller inomhusmiljön på näingsställen. Förmodligen
tycker de flesta
ägare till restauranger, barer och liknande detsamma. Även rökare uppskattar
förändringen.
- Jag tror att man inom EU vill
ha fler rökfria miljöer, särskilt på
restauranger och liknande.
Holland tycks stå närmast i tur.
Dess hälsominister har föreslagit
rökförbud på barer, kaféer, hotell,
restauranger och diskotek redan
från nästa år.
Arne Stråby
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Nästan nytt rökförbud
slopas i EU-parlamentet
Efter 43 dagars totalt rökförbud i
EU-parlamentet beslutade ledamöterna att rökförbudet skall bort. Nu
ska rökrum byggas, med dyra ventialtionsanläggningar.
- Som politisk signal är det en katastrof, säger Gérard Onesta (de
gröna), fransman och den enda ledamot som röstade mot förslaget.
EU-parlamentets nya rökförbud
blev inte gammalt. Efter två års förberedelser infördes totalt rökförbud i
parlamentets byggnader den första
januari i år. I måndags bestämde
"presidiet", en styrgrupp bestående
av 15 ledamöter, att man ska införa
rökrum igen.
- Parlamentet är stort nog för att
rymma både rökare och ickerökare.
Gränsen mellan diskriminering av
rökare och skydd av icke-rökare är
hårfin, säger Marek Siwiec polsk
socialdemokrat och medlem i presidiet.
I praktiken kommer ett tidigare
rökrum, nära ett kafé, i parlamentets
lokaler i Bryssel att utrustas med en
ventialtionsanläggning. I parlamentets lokaler i Strasbourg och Luxemburg kommer man att få ordna nya
arrangemang. Exakt hur det blir är
ännu inte klart.
- Sanningen är att vi upptäcker att
folk röker ändå, trots förbudet, säger
han.
När tobaksfakta.se når honom på
telefon i Strasbourg smiter tobaksrök
från parlamentarikern som har
grannkontoret in genom väggen till
hans rum. Och när parlamentarikerna inte lyder råden, smittar det av
sig på anställda, journalister, lobbyister och praktikanter. Därför var det
lika bra att i stället införa rökrum,
resonerar Edward McMillan-Scott.
Han tror att rökrummen behövs
bland annat för anställda, till exempel tolkar och servitörer, som har
svårt att ta sig ut ur byggnaden.
Enligt Gérard Onesta är många
anställda tvärtemot upprörda över de
nya reglerna:
- En tjänsteman kom till mig och
klagade i går. Innan den första januari rökte han 20 cigaretter om dagen.
Sedan förbudet infördes har han
bara rökt fyra per dag. Nu trodde
han att han skulle frestas att återgå
till sina gamla vanor igen.
- Nu vet folk att det inte är förbjudet
att röka här, säger han.
EU-kommssionens lokaler, däremot, har varit rökfria sedan maj
2004.

VISIRs Skånedistrikt satsade liksom föregående år
på en charmoffensiv den tobaksfria dagen. Vi ville
genom att dela ut Gerberablommor med ett litet
påhängt meddelande:

tobaksinformatörer som nu finns och som vill ha
hjälp. Våra knappar kan de kan själva beställa hos
Clarins, så heter denna firma.
I Malmö fick restaurang "Salt och Brygga" blommor
då de var ett at de första ställena att vara helt rökfritt. Anita som är en friluftsmänniska delade ut
blommor vid Torups fritidsanläggning och till en
massageklinik i Trelleborg samt vid sin arbetsplats
ABC-hälsan i Malmö, där hon också arbetar med
rökavvänjning. Från Trelleborg kom personal från
Lungkliniken och hämtade 200 blommor som sjuksköterskorna delade ut i samband med att man
även denna dag pratade om tobak och dess skadeverkningar.
I Svedala delades ut 50 Gerbera till kommunalkontorets personal då de kämpar för att få kommunhuset helt rökfritt, men har rökande politiker som är
emot att helt slopa rökrum i huset. Även en del
andra fick blommor som t ex "dagispersonal" som
jobbar miljövänligt och ett gäng damer på ett dagcenter.
Alla blir glada, förvånade och nyfikna på vilka vi är
som kommer med blommor på detta sätt. Från
kommunhuset hörde man av sig till Siv för att tacka
och ett spontant samtal kom till stånd.
Allt som allt är det mycket viktigt att vi kan få ut
vårt budskap på ett positivt sätt

Den 31 maj är den tobaksfria dagen
Grattis till dig som inte röker
Mycket dumt att börja
Försök sluta om du röker
Att snusa är inte heller bra.
Man får i sig mer nikotin av
snus än av rökning
Därför blir man mer beroende och
får svårare att sluta.
Detta lilla meddelande klistrades på alla våra blommor som delades ut av styrelsens medlemmar på
olika orter. Siv, Eivor, Anita och Sven var i Lund vid
en konferens med Primärvården i Skåne som kallades "Mångfallden i det tobakspreventiva arbetet"
150 st Gerberablommor delades ut till åhörarna och
föreläsarna från VISIRs lilla monter. Dit kom flera
besökare och ville ha hjälp med material, man undrade om det fanns en materialkatalog mm. Tyvärr
finns inte möjlighet att beställa sådan material vi
har men Siv har själv kopierat en del och skickat ut
och lämnat hänvisning till den firma där vi får vårt
material kopierat i en del fall. Vi försöker hjälpa alla

Snuskudde
under
läppen
i TV

Många varma hälsningar
Gertie Nordqvist

Lösningen till korsord 8 från mars 2007

Om Du ser någon i TV med
tydlig snuskudde under läppen så meddela VISIRs kansli i
vilket program det var och tidpunkten samt vilken person
det rörde sig om. Riksförbundet kan då framföra till vederbörande TV-program och
kanal det olämpliga i att göra
reklam för snus på detta sätt.
Idén kommer från Skånedistriktet genom en motion
till förbundsmötet.
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Korsord från kansliet
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIR´s läsare.
Lösning nr 9 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt hösten 2007.
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Riksförbundet VISIR

Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Rökfritt landsting i Östergötland
Vid förbundsmötet höll
Gun Jareblad ett stimulerande anförande om
rökfritt landsting, som
hon har arbetat mycket
för.
Gun bor i Motala och engagerades
för VISIR av Valentin Seveus på
70-talet. Hon fick närmast i uppdrag att bilda en VISIR-förening i
Motala.
Det gjorde hon också, och hon var
ordförande där under större delen
av 80-talet.
Numera har Gun gjort politisk
karriär och är landstingsråd i
Östergötland. I den egenskapen
har hon ett betydande inflytande,
och hon har gjort mycket för rökfri
miljö och mycket annat inom
länet, inte minst inom sjukvården.
Det var nog Guns förmåga att
skriva som gjorde att hon kom in i
politiken på allvar. Hon skrev
många tidningsartiklar om neddragningar vid Motala lasarett
2002, då BB, kirurgin och akutmottagningen försvann från
Motala.
Hon fick många instämmanden,
ställde i valet 2006 upp för folkpartiet och kom in i fullmäktige

Foto Arne Stråby

tack vare att så många kryssades
för hennes namn.

Rökfritt landsting, vad
innebär det?
Jo, säger Gun, ingen ska behöva
utsättas för rök mot sin vilja. Patienter, besökande, personal och
andra medarbetare ska garanteras rökfri miljö. Patienter som ska
opereras ska vara tobaksfria inför
operationen.
Det har alltså hänt saker inom
sjukvård och landsting som Gun

har en del av äran för. Även inom
hennes hemkommun Motala har
det hänt saker. Kommunen har
numera rökfri arbettstid. Från
den 1 januari 2007 gäller beslutet
för kommunhuset och en del
andra kontorsarbetsplatser och
från den 1 juli gäller det för kommunens samtliga anställda. Motala kommun har fullt stöd för sitt
beslut om rökfri arbetstid från sin
organisation SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Mer från förbundsmötet på sid 7.
Arne Stråby

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.
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