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Vi känner oss hedrade i VISIR när vi i somras 
bjöds in att lämna våra synpunkter på Statens 
offentliga utredning ”Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter” som vi stödjer. Nu arbetar 
vi med att besvara Folkhälsomyndighetens 
”Hemställan om ändring av avgiftsnivåerna 
för tobaksvaror samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare”. Arbetet är intressant 
och ger VISIR möjlighet att kunna påverka. 

Marknaden översvämmas nu av nya 
tobaksprodukter och nikotinprodukter, allt 
för att locka unga att börja med nikotin. En ny 
tobaksfri produkt ”vitt snus” marknadsförs som 
ett alternativ till snus. Det innehåller nikotin och 
finns med olika smaktillsatser. Nikotinhalten i 
det helt oreglerade tobaksfria vita snuset kan 
vara långt högre än i vanligt snus. 

Det vita snuset lockar ungdomar och kvinnor 
att snusa, det känns fräschare och smakar inte 
tobak. Dessa nikotinpåsar regleras inte i tobak-
slagen, och idag är det helt lagligt för mind-
eråriga att köpa denna nikotinprodukt, och 
det är fritt fram för marknadsföring. Många 
tror att tobaksfria nikotinprodukter som säljs 
till minderåriga är ofarliga, vilket det inte är. 

   Härliga höst!
Ordföranden har ordet

Hösten har kommit till vårt avlånga land med regn, blåst 
men också med soliga höstdagar. Sverige har öppnat upp 
samhället efter pandemin och det innebär för oss att det 
blir fler möten och aktiviteter på plats. Våra styrelsemöten 
i VISIR kommer dock att ske digitalt året ut. 

omslag: pixabay

Nikotinet utvinns ur tobaksplantan och bör 
därför ses som en tobaksprodukt.

I Danmark blev det krav på tobaksfri skoltid 
den 31 juli 2021. Enligt lag är det förbjudet för 
elever, skolpersonal och gäster att röka, snusa 
eller använda e-cigaretter i skolan. Sverige är 
det enda landet i norden som tillåter tobak i 
skolan. Visserligen infördes rökfria skolgårdar 
1995 men det röks ännu på våra skolgårdar. 
Många kommuner och arbetsgivare har infört 
rökfri/tobaksfri arbetstid för vuxna. När är det 
dags att ungas hälsa ska tas på lika stort allvar 
i vårt land?

I Sverige slängs cirka en miljard fimpar på 
marken varje år. De är vårt vanligaste skräp 
och innehåller både plast och gifter som 
skadar miljön. Från 1 januari 2022 kommer 
även ringa nedskräpning att bli förbjuden och 
kan ge 800 kronor i böter. Läs mer om detta 
på sidan 4.

Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem 
i VISIR. Ju fler medlemmar vi blir desto större 
chans att kunna påverka. Vi behöver ditt stöd 
i VISIR!                                     Agneta Alderstig
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Maria gör VISIR-aktuellt

Maria och Arne gör upp om arbetet 
med VISIR-aktuellt, juni 2008.

Maria Henriksson

Vi har bara träffats en gång, och det var 2008 i 
Uppsala. Jag kan visa en bild på detta. Annars 
umgås vi bara genom E-post. Hur bar man 
sig åt innan vi hade E-post?

Vid vår träff på nätet nyligen frågade jag: 
hur kom det sig att du började jobba hos oss?

- Det var nog genom Göran Löfroth, som 
satt i er styrelse då. Han såg ett behov av en 
ny kontakt för att göra tidningen. Vi fick 
kontakt den klassiska vägen genom bekantas 
bekanta. Hans Strand hette han, och han 
visste att jag nyligen hade startat mitt företag 
Mynta Design. Där skulle jag syssla med 
grafisk formgivning och layout för tidningar 
och böcker och hjälpa företag med trycksaker 
och tryckt material. Jag är ensamföretagare 

och arbetar främst hemifrån när jag inte är 
hos kunder.

- Ja, jag kommer ihåg den tiden. Vi var 
inte så nöjda med den tidigare redaktören 
på slutet, och så hade han planer på att flytta 
utomlands. Så det blev rätt snart så att jag 
var oavlönad redaktör och tog emot artiklar 
eller skrev själv, och så gjorde du en tidning 
av detta och mejlade tillbaka. Du valde och 
skaffade omslagsbild också. Det kom att 
fungera riktigt bra tyckte vi.

- Jag har också jobbat mycket som 
konsult och projektledare inom mäss- och 
eventbranschen. Det innebär hela kedjan 
framtagning, produktion och genomförande. 
Jag har alltid haft ett nära samarbete med 
tryckeri och producenter inom branschen. 
Men pandemin har slagit hårt mot den 
branschen, så jag har planer på att börja syssla 
med en del annat.

Jo, vi har känt av pandemin också. Men 
när vi inte kan samlas till möten fysiskt så är 
det nog ännu viktigare att ha en tidning som 
kommer ut regelbundet, och det är tre gånger 
per år som vi har råd med. Så vi hoppas att vi 
kan fortsätta vårt digitala samarbete.

   - Det hoppas jag också. Lycka till för oss båda!

Intervju och redigering Arne Stråby

När du som läsare får VISIR-aktuellt i din hand så är den 
resultatet av ett lagarbete mellan mig som redaktör 
och Maria Henriksson i Uppsala. Jag förser henne med 
texter och bilder, och hon gör en tidning på 12 eller 
16 sidor av alltsammans. Det har fungerat bra sedan 
starten 2008 och fortfarande.
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Böter för fimpar

Här fattas 
visa beslut!

En motivering är att även lite skräp blir 
stora mängder totalt. Mängden plast i alla 
fimpar är förfärande stor. Ett annat och 
tyngre vägande skäl är två EU-direktiv 
som handlar om nedskräpning och avfall. 
De ska ju implementeras, som det heter på 
byråkratsvenska, alltså genomföras.

Det var i våras som regeringen lade 
fram ett sådant lagförslag. Sedan har 
det remissbehandlats. Som väntat kom 
invändningar, och lagrådet är en viktig 
remissinstans. Där framhöll man att straffet 
för sådan ringa nedskräpning inte blir 
effektivt, eftersom risken att åka fast är liten.

Någon politisk enhet fanns inte. 
Moderaterna ville att den som slänger 
fimpar, papper och tuggummi på marken 
ska få en sanktionsavgift i stället för böter. 
Avgiften kan då utfärdas av ordningsvakter 
i stället för poliser. Det förslaget återkom i 
en motion på riksdagens bord. Två andra 
motioner från ledamöter från SD och KD 
lämnades också i frågan.

Uppmärksamheten kring 
detta framsteg i kampen 
mot tobaksskräpet  har 
varit mycket liten. Jag såg 
ingenting om detta i Dagens 

Nyheter, så till sist måste jag mejla till 
regeringskansliet och fråga vad som hade 
hänt. Jodå, beslutet var klart, 172 röster för 
och 137 mot och 40 frånvarande.

Det var fem partier som mangrant och 
kvinnogrant röstade ja: S, MP, V och C 
men även L. Det sistnämnda kan noteras, 
för även liberaler inser nu att rätten att röka 
och kasta fimpar var man vill inte har något 
med frihet att göra. 

Men M, SD och KD röstade nej vid 
den avgörande voteringen. Att öka 
producentansvaret har man inget emot, 
men man tvekar om detaljer och tidpunkter.

Nu är det i alla fall klart. Från den 1 
januari 2022 vill vi inte se några fimpar 
på gatorna. VISIR gläds förstås åt detta på 
förhand men tror det nog inte förrän vi ser 
det i verkligheten.

Arne Stråby

Nu är det äntligen beslutat. Den 22 september beslöt riksdagen 
att undantagen från lagstiftning om nedskräpning ska tas bort. 
Nu ska även ringa nedskräpning bort, som fimpar, snusprillor, 
tuggummi och kolapapper. 
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Beloppen kommer sedan att betalas ut 
till lokala myndigheter för att finansiera 
insamling, affischkampanjer, sanering 
och distribution av fickaskkoppar. Cirka 
23 miljarder cigarettfimpar hamnar på 
gatorna och i naturen varje år i Frankrike. 
Enbart i Paris samlas 350 ton fimpar in 
varje år. 

Även i Storbritannien kan tobaksföretag 
framöver bli tvungna att betala för 
kostnaden att ta hand om cigarettfimpar 
som slängs på gatorna. Att städa upp 
cigarettfimpar kostar brittiska lokala 
myndigheter ungefär 40 miljoner pund per 
år, cirka en halv miljard svenska kronor.

I Sverige funderar man också över 
problemet  med tobaksavfa l l  och 
nedskräpning. Trots att rökningen minskat 
till den lägsta registrerade nivån i landet, 
fortsätter fimpar att vara det vanligaste 
skräpet, enligt information på regeringens 
webbplats. 

Bland de alternativ som regeringen tittar 
på är ett system för utökat producentansvar. 
I Sverige har en utredning föreslagit att 
producenterna ska ta ett större ansvar för 
tobaksskräp som fimpar och prillor, som en 
anpassning till EU:s engångsplastdirektiv. 

Bland annat föreslås en avgift för 
nedskräpning och att tobaksproducenterna 
ska stå för kostnaderna för att sätta upp ett 
insamlingssystem för fimpar och prillor. En 
avgift för nedskräpning har föreslagits även 
i Sverige, vilket Tobaksfakta har skrivit om.

För VISIR känns det angeläget med en 
sådan avgift. Principen ska vara att den 
som förorenar ska betala. Det sker genom 
tobaksbolagen, som i sin tur tar ut det av 
rökarna genom högre pris på rökverk och 
snus. 

I VISIRs rapport ”Tobaksindustrins 
miljöpåverkan” med Niclas Malmberg 
som författare redogörs utförligt för all 
miljöpåverkan av tobak: Jordförstöring, 
barnarbete, giftanvändning, föroreningar 
av luft och vatten samt den allmänna 
nedskräpningen av fimpar och prillor. Den 
sistnämnda är mest synlig och uppenbar i 
vardagen.

Så vad väntar myndigheterna på?

Arne Stråby
nyhetsfakta från tobaksfakta.se 

Tobaksindustrin får 
betala för sitt avfall
I Frankrike måste tobaksindustrin betala 80 miljoner 
euro per år för att ta hand om fimpar på gator 
och i naturen  och för informationskampanjer till 
allmänheten.
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Matz Larsson är lungläkare i Örebro 
och vill se kampanjer mot rökning. 
Han är överläkare på Tobakspreventiva 
enheten vid Universitetssjukhuset i 
Örebro (USÖ). Där gör han ett mycket 
värdefullt jobb, och vi har intervjuat 
honom om det i VISIR-aktuellt nr 
1/2018. Så här säger han idag:

- Rökare drabbas hårdare av corona-pandemin 
än andra. Den som röker har större risk 
att hamna på intensivvården och att dö 
om de drabbas av covid-19. Det borde 
uppmärksammas mer, och samhället borde 
agera mer för att få fler att sluta röka.

- Under det senaste året har många andra 
länder satsat på olika kampanjer för att 
minska rökandet. Visst gör vi mycket i Sverige 
också, men som lungläkare vill man alltid se 
mer. Att gå med en giftpinne och skorsten i 

munnen, det är orimligt!

- I Storbritannien hade man bland annat 
kampanjen ”Stoptober”, där man under 
oktober uppmanade till att sluta röka. Jag 
skulle vilja se en effektiv kampanj i Sverige 
också.

- Just i Storbritannien har mätningar visat 
att fler personer slutade röka under 2020 än 
något annat år sedan 2007. Men i Sverige 
har det spridits hypoteser om att nikotin 
skulle ha effekt mot coronaviruset! Den 
”forskningen” var dåligt gjord, knappast 
någon grund att stå på, men den fick stort 
utrymme i pressen. 

- Jag hörde till och med personal som sa 
”jag kan fortsätta snusa, för det skyddar”. 
Men det finns inget som säger det. Nikotin 
skyddar inte mot covid-19!

Intervju och redigering: Arne Stråby

Matz Larsson:

Kampanj mot rökning

Oktober: Gör månaden till stopptober och stoppa all rökning
November: No, no till all nikotin
December: Decimera rökningen! Årets julklapp blir en Sluta röka-app
Januari: Ja nu äre dags att börja bra – rökfritt på det nya året!
Februari: En andra chans, sportlov och lov att sluta röka
Mars: En marsch till tobaksfrihet
April: April, april din dumma prill(a)
Maj slutar så fint 31 maj med WHO No tobacco Day
Juni: ”Maj och juni blomma mest”, och utan rök känner man doften
Juli: Semester från all tobak
Augusti: Kräftfest utan cancer-pest i luften
September: Re-cept på rökfritt

Har du kanske egna förslag för kommande månader?
Skicka dem gärna till visir@telia.com eller till arne.straby@telia.com.

Matz Larssons förslag till  slagord för ett år framåt: 

Matz Larsson,
lungläkare
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70-talets 25-åriga åtgärdsprogram hade i 
princip samma syfte som 2010-talets "Lagar 
för alla barns framtid". Därför: Skriv nu 
under "Lagar för alla barns framtid"! Och 
uppmana alla du känner att göra detsamma! 
Det är angeläget att vi nu skapar den 
opinion som krävs för att vår tids politiker 
ska få modet att stå emot tobaksindustrins 
”fake news” om mindre farliga produkter 
i form av snus, e-cigaretters och annat de 
benämner som mindre farliga produkter!.
Det är angeläget att vi tillsammans sätter 
stopp för att tobaksindustrin tillåts 
marknadsföra och sälja sina produkter. De 
skapar ett beroende utan några vetenskapliga 
bevis för att de skulle vara ofarliga!

Skriv under för att:
Visa beslutsfattare i Sverige att det finns ett 
brett stöd för att skydda barn mot tobaksin-
dustrins manipulativa metoder, och ett 
onödigt nikotinberoende.

Du gör det oavsett om du själv använder 
nikotin eller inte. Du gör det för barnens 
skull.

Det du skriver på för är:
• Att barn ska skyddas mot alla former av 
reklam för nikotin- och tobaksprodukter
• Stopp för smaktillsatser i nikotin- och 
tobaksprodukter
• Att alla nikotinprodukter regleras enligt 
tobakslagen, förutom läkemedel
• Nikotin- och tobaksfri skoltid

För att skriva på: Gå först in på VISIRs 
hemsida www.visominteroker.se Klicka 
där på ”Aktiviteter” och sedan på 
”#Lagarförallabarnsframtid” och sedan 
igen på den adress som slutar med 
”#skrivpa”. Då får du upp en sida där du 
kan skriva in namn och E-postadress och 
sedan klicka på ”SKRIV PÅ”.

Bo Hellgren

Skriv under uppropet!

Bo Hellgren

I Tobaksutredningens 25-åriga åtgärdsprogram från 
början av 1970-talet, som syftade till att ge alla barn 
födda 1975 och senare rätten till tobaksfri uppväxtmiljö. 
På grund av att den tidens politiker inte hade modet att 
motstå tobaksindustrins destruktiva tobakspropaganda, 
blev det inte praktisk verklighet fram till år 2000. 

HAR DU DATOR OCH E-POST?
Skicka gärna mejladressen till

visir@telia.com
Då kan vi skicka information till dig utan att använda vanliga brev.

Uppge vem du är om det inte framgår av mejladressen.
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Genom åren har CAN haft formella 
relationer till myndigheter samtidigt som 
man har varit stabilt förankrat i folkrörelses-
verige. CAN är något så ovanligt som en 
hybridorganisation. Föregångare till CAN 
bildades redan år 1901 då som Centralför-
bundet nykterhetsundervisning (CFN). 
Mycket har hänt sedan CFN bildades och 
till den nuvarande verksamheten på CAN.

CAN:s styrelse består av 14 ledamöter som 
utses av Forskningsrådet för hälsa, arbets-
liv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt 
medlemsorganisationerna. På årsmötet 
valdes Agneta Alderstig VISIR till suppleant i 
CAN:s styrelse. Regeringen utser ordförande 
och ersättare. Ordförande 2021 är Yasmine 
Bladelius och ersättare är Anders Andersson. 

Agneta & Niclas
har besökt CAN

Vid besöket på CAN ser vi här från vänster
Niclas Malmberg, Daniel Carlryd, Charlotta Rehnman Wigstad,

Daniel Müller och Agneta Alderstig.

Onsdagen den 8 september var Niclas Malmberg och jag från VISIR 
inbjudna till CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning, på Östgötagatan 90 i Stockholm. Vi träffade direktör Charlotta 
Rehnman Wigstad, Sara Kristensson, avdelningschef, Daniel Carlryd, 
samordnare och Daniel Müller, samordnare. De gav oss en mycket 
intressant inblick i CAN:s verksamhet. CAN har 25 anställda och 50 
medlemsorganisationer, och VISIR är en av dem sedan 2019. 
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Alkohol & Narkotika är CAN:s tidskrift.
Den kommer ut med 6 nummer per år och 

finns också på nätet, www.can.se, liksom
CANs övriga publikationer.

Niclas Malmberg

CAN har två avdelningar. Kommunika-
tionsavdelningen arbetar brett med hem-
sida, faktablad och tidskriften Alkohol & 
Narkotika. CAN är ett nationellt kompe-
tenscentrum som genomför undersök-
ningar, bedriver forskning och kunskaps-
höjande insatser inom ANDTS (alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel). 

CAN tar årligen fram den av VISIR 
mycket uppskattade enkätundersökning 
av skolelevers drogvanor i 9:an och år 2 på 
gymnasiet. Att följa ungdomars tobaksbruk 
är en viktig del i VISIR verksamhet.  

I CAN:s nätverk ingår också länsombud 
och de finns i de flesta av landets län. CAN 

har regelbunden kontakt med dem. CAN 
har bjudit in medlemsorganisationer och 
länsombud till en nätverksträff den 10-11 
november i Stockholm.

CAN har bland annat producerat 
metodstödet ”ANDT på schemat” som 
integrerar undervisningen om alkohol, 
narkotika, doping och tobak i olika ämnen 
i skolan. Metoden vänder sig till lärare 
i grundskolan och rekommenderas av 
Skolverket. Vill du veta mer om detta och 
mycket annat, se hemsidan www.can.se  

Agneta Alderstig 

Niclas Malmberg har tilldelats 
Yrkesföreningar mot Tobaks LUFT-pris 
2021 för ett gediget arbete med att 
belysa tobaksindustrins miljöförstöring.

Han har även starkt bidragit till att sprida 
kunskap inom detta område, till politiker 
och allmänhet och därmed skapat opinion i 
frågan.

LUFT står för Landstingens utveckling-
sarbete för tobaksfrihet. Normalt har man en 

konferens vart tredje år och 
delar ut priset då. Pandemin 
förra året gjorde att man tills 
vidare fick avstå från de 
stora konferenserna.

VISIR gratulerar Niclas för mycket goda 
insatser på detta område.

Agneta Alderstig

LUFT-pris till Niclas Malmberg 
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- Som många andra i min generation är jag 
uppväxt med rökande föräldrar. De rökte 
i vår bil med barn i bilen. Mamma blev så 
småningom ensamstående med barnen. Hon 
började röka när hon var 13 år och rökningen 
tog över mycket av livet. Jag växte upp under 
knappa omständigheter, men cigaretterna var 
alltid prioriterade. Jag lastar inte henne för det, 
hon hade rökt så länge. Jag fick hjälpa mamma 
och blev skickad till affären för att köpa 
cigaretter och hjälpa henne att rulla cigaretter.

Många som växer upp med rökande för-             
äldrar börjar själva röka, men själv började hon 
aldrig. Ju äldre hon blev desto mer gnagde det 
att mamman rökte 2-3 paket om dagen. Hon 
började ta upp frågan med henne. Mamman 
fick veta att hon hade KOL ungefär samtidigt 
som Annika fick sitt första barn. 

- Hon fick en tidig diagnos och hade alla 
möjligheter att sluta röka för att stoppa sjuk-
domen, men det gjorde hon inte. Hon blev 
erbjuden rökavvänjning. När sjukdomen 
förvärrades var jag med henne ofta på Sahl-
grenska lungkliniken och stod utanför när 
undersökningen var färdig, så att hon kunde 
ta sig en cigarett. Det var ju jobbigt att se när 
hon blev sämre och sämre. 

- De sista åren växte min frustration över 
att hon fortsatte röka. Hon försökte sluta vid 
några tillfällen, men hon klarade inte det. Hon 
dog hösten 2017 vid 68 års ålder, ungefär när 
jag blev socialminister. Det var cigaretterna 
som tog mammas liv. Hon föll i hallen och bröt 
benet, men hennes lungor var så dåliga att de 
inte vågade söva henne. 

I sitt yrkesliv har Annika kämpat för 
tobaksfria miljöer. Hon hade en bra bild över 
sjukvårdens kostnader för tobaksrelaterade 
sjukdomar. När hon tog över som folkhälso-
minister fick hon leda arbetet med utökat 
rökförbud i hamn. Lagen om rökfrihet på 
uteserveringar togs i riksdagen i december 
2018. 

- Den lagen är jag stolt över. Det var tuffa 
förhandlingar, och förbud mot exponering 
fick vi ge oss på. Men vi hade bra stöd av cen-
terns Anders Jonsson som är läkare. Rökför-
budet på krogen 2005 var en lag som bröt ny 
mark. Debatten inför det beslutet var hetsig, 
det skulle slå sönder hela krogvärlden. Nu 
idag vet vi att väldigt få skulle vilja ha tillbaka 
rökning på krogen. 

Tobaksbruk handlar inte bara om cigaretter, 
utan om alla nikotinprodukter, som snus och 
e-cigaretter. Annika tar upp hur tobaksindus-
trin arbetar för att få nya användare. 

- Organisationer som arbetar tobaks-
förebyggande är viktiga för att uppnå målet 
Rökfritt Sverige 2025. Den passiva rökningen 
skadar andra. Anhöriga drabbas, och kost-
naderna för samhället är enorma. Tobaken 
har stora konsekvenser i alla led, för miljön 
och människorna som arbetar i tobaks-
industrin och barnarbetarna på odlingarna. 

Från tobaksfakta.se

Vi i VISIR tackar Annika varmt för hennes 
arbete mot rökning och annan tobak. 

Ett offer för rökning

Annika Strandhäll

Annika Strandhäll är för de flesta känd som tidigare 
statsråd och socialminister. Hon har ett engagemang mot 
tobaksbruk, och det har sin grund i uppväxten i Göteborgs-
förorten Bergsjön.
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Under en lång pandemi har VISIR inte 
kunnat hålla förbundsmöten eller samla 
styrelsen som vanligt. Förbundsmötet 
i år var digitalt, som framgick av vårt 
föregående nummer.

Men den 10 september hade VISIRs styrelse 
en givande planeringsdag i Stockholm.  Vi 
avhandlade vad som återstår att göra under 
hösten samt VISIRs verksamhet 2022. Det var 
många bra förslag och idéer som kom fram. 

Bland annat planerar vi att under hösten 
anordna ett riksdagsseminarium kring rök-
fria bostäder i flerfamiljshus och en debatt-
artikel samt en fimpplockar dag i Stock-

holm och Göteborg under tobaksfria veckan 
vecka 47. Kanske är det möjligt att anordna 
fimpplockar dagar på fler platser i landet? Är 
du intresserade av att hjälpa till – hör av dig i 
så fall till kansliet eller till mig, telefon 08-591 
282 11 eller e-post visir@telia.com.

Under 2022 planerar vi att verka för att 
förbjuda rökning i bilar där barn vistas. På 
senare år har det införts lagar om förbud mot 
rökning där barn färdas i flera länder. Några 
exempel är Sydafrika, Italien och Finland. 
Sverige bör också införa ett sådant förbud, 
för att barnens hälsa ska skyddas.

Agneta Alderstig

En bild från planeringsmötet.
Sittande från vänster Agneta Alderstig och Bo Hellgren.

Stående från vänster: Gudrun Brunegård, Gert Essle, Suzanne Bengtsson, 
Niclas Malmberg, Eva Hedström, Brith-Marie Delander och Marie-Louise 

Hänel Sandström. 

VISIR planerar för framtiden

Bild: Gudrun Brunegård.



13

VISIR AKTUELLT Friskare liv

12

I många u-länder odlar man tobak, 
och där är det vanligen mycket 
skadligt för jord och miljö och 
för tobaksarbetarnas hälsa. De är 
verkligen offer för tobaksbruket.

Men även i rika länder är tobaken skadlig 
för miljö och för personalens hälsa. Ett 
undersökande reportage i tidskriften Civil 
Eats avslöjar fruktansvärda arbetsförhål-
landen för gästarbetare på North Carolina 
tobaksodlingar.

De som arbetar på plantagerna kämpar 
mot värme och hög luftfuktighet, och de 
riskerar att absorbera nikotin från tobaks-
bladen i huden. Det ger flera hälsoproblem 
som allergier, sömnlöshet, kräkningar och 
uttorkning. En annan hälsorisk utöver 
nikotinet är bekämpningsmedel, som 
sprutas på växterna. 

North Carolina är en av de fem största 

delstaterna i USA som använder gästar-
betare. År 2019 stod antalet lantarbetare 
som plockade tobak för 48 procent av alla 
gästarbetsvisum i delstaten. Kinesisk efter-
frågan på cigaretter driver mycket av North 
Carolinas tobaksindustri. Efterfrågan 
förväntas öka efter covid-19, enligt artikeln.

Från tobaksfakta.se

VISIR gav 2018 ut en rapport om 
tobaksindustrins miljöpåverkan, som 
väckte en hel del uppmärksamhet. Att 
tobaksindustrin tar i anspråk så stora 
arealer för odling av tobak och kräver 
så mycket så skog som avverkas till 
bränsle för att torka tobaken har 
knappast varit känt.

Barnarbete, skador av bekämpningsmedel 
och rovdrift på vattentillgångar och mark som 

man kan odla mat på i stället är förödande för 
fattiga länder där tobaken odlas.

En uppdatering av denna rapport gjordes 
2020. Rapporterna finns att laddas ner i sin 
helhet på vår hemsida, www.visominter-
oker.se och där klickar man på publika-
tioner och sedan på rapporternas titel. 2020 
gjordes också en engelsk version av den 
senare. De går också att beställa på papper 
kostnadsfritt från VISIRs kansli, se adress 
på tidningens baksida.

Stora hälsoproblem på amerikanska tobaksplantager

Bild från tobaksplantage
i North Carolina, USA

Rapporter om tobaksindustrins miljöpåverkan
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Vad han syftar på är skatteändringar som 
började gälla vid årsskiftet 2020/2021. 
Milton vill med den citerade uppmaningen 
göra gällande att det var ett led i en strategi 
för skademinskning. Rakt på sak skriver han 
att [den norska] ”skatten sänkts på snus i 
syfte att styra konsumtionen från mer till 
mindre skadliga tobaksprodukter.” I själva 
verket var syftet ett helt annat.

I den norska regeringens budgetpropo-
sition för 2021 fanns förslag om att höja 
skatten på cigaretter med 3,4 procent, ”en 
kraftig höjning”? Skatten på snus höjs med 
3,7 procent. För att Fremskrittspartiet 
skulle stödja propositionen, ett krav för att 
den skulle godkännas av Stortinget, ställde 
man ett bestämt krav på att skatten på snus, 
öl, vin och choklad skulle sänkas. 

Avsikten var, enligt partiledaren Siv Jensen, 
att minska svenskhandeln över gränsen och 
säkra fler arbetsplatser i Norge. Syftet med 
skattesänkningen på bland annat snus var 
alltså handelspolitiskt och inte, som Milton 
gör gällande, tobakspolitiskt. Inget uttryck för 
en strategi för skademinskning alltså.

Milton kände utan tvekan till syftet med de 
norska skattesänkningarna. Hans påstående 
att avsikten med att sänka skatten på snus 
var ”att styra konsumtionen från mer till 
mindre skadliga tobaksprodukter” är därför 
medvetet vilseledande. 

Det har nu gått några månader sedan 
Miltons artikel publicerades, men dess bud-
skap finns utan tvivel kvar i snusförkämparnas 
verktygslåda och kan antas göra intryck på dem 
som är intresserade av svensk tobakspolitik. 
Det här inlägget visar att Miltons resonemang 
bygger på vilseledande information.

Det är naturligtvis ett viktigt hälso-
politiskt mål att stimulera rökare till att 
sluta. Men eftersom den svenska tobaks-
politiken syftar till ett tobaksfritt sam-
hälle är det också viktigt med moteld mot 
snusindustrins och dess förkämpars ihärd-
iga arbete med att få snusandet att öka. Att 
man i det arbetet bygger sin argumentation 
på desinformation är nedslående. 

Lennart Delander

Snuskommissionen
förvanskar verkligheten

Lennart Delander

Det är inte bara journalister som bör visa respekt 
för fakta utan också alla andra. Som Anders Milton, 
ordförande i Snuskommissionen. Han skriver så här i 
en artikel i Göteborgs-Posten 26 juli, här fet stil för att 
läsarna ska förstå att det är artikelns viktiga budskap: 
”Således bör vi följa Norges exempel och höja skatten 
på cigaretter kraftigt medan skatten på snus sänks.” 
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Välkommen med din lösning till VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm.
Posta din lösning senast 1/2-22. Tre slumpvis dragna lösningar vinner var sin Dubbeltriss
Förutsättningen för att du blir dragen är att du är VISIR-medlem eller att du betalar
din medlemsavgift samtidigt som du skickar in din lösning.

Namn :   ........................................................................Födelsetid : …..............................................

Postadress : …......................................................................................................................................

E-post : …….........................................................................................................................................
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Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23 B
116 28 Stockholm

VISIR - VI Som Inte Röker - är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående. 

VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök. 
VISIR bedriver ett informations-och opinionsbildande arbete.  

Adress: VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm
Tel: 08-591 282 11 E-post: visir@telia.com Hemsida: visominteroker.se

Inbjudan till förbundsmöte
Riksförbundet VISIR har förbundsmöte i Stockholm söndag den 27 mars 2022. Mer 
information kommer på hemsidan www.visominteroker.se
Motioner skickas till kansliet senast den 27 januari, per post till Riksförbundet VISIR, 
Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm eller via E-post till visir@telia.com Anmälan om 
deltagande görs senast den 20 mars.

Skriv på upprop för barnens rätt 
VISIR bedriver tillsammans med ett 15-tal 
andra organisationer en kampanj för barnens 
rätt till rökfri uppväxt. Man kan skriva på ett 
upprop för detta ”på datorn” genom att klicka 
på vissa uttryck så som framgår av artikeln på 
sidan 7. Gör din insats och för in ditt namn där!

Dags att betala medlemsavgiften
• Medlem 200 kr/år.
• Medlem par (2 vuxna på samma adress) 250 kr/år
• Ständig medlem 2000 kr.
• Ungdom upp till 20 år (ange födelseår och E-postadress) 0 kr
• Stödmedlem 50 kr/år
• Organisationsmedlem (skolor, bibliotek, föreningar) 300 kr/år

Betalning sker till Plusgiro 60 94 07-2 eller Swish nr 1233244621


