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dag röker ungefär 10 procent av
den vuxna befolkningen i
Sverige dagligen. Sedan mitten
av 2000-talet har det varit en kraftig
nedtrappning av antalet rökare i
Sverige.

Gästledare

Våra
kunder
vill minska
rökningen

bland allmänheten är att rökning och problemen
kopplat till det är något som tillhör
det förgångna. Det är ju relativt sett
färre människor som röker idag. Det
sorgliga är dessvärre att det insjuknar
runt 6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning
varje år. Rökning är dessutom den
enskilt största påverkbara orsaken
till cancer. Tittar man på hur många
som dör årligen i cancersjukdomar
på grund av rökning är siffran väldigt
hög, cirka 5 200 personer. Det är fler
liv än vad trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

BILDEN GENERELLT

kring rökning är att det är mer vanligt
förekommande bland socio-ekonomisk svagare grupper. Således
drabbas även samma grupp i större utsträckning av sjukdomar som
orsakas av rökning.

EN ANNAN DIMENSION

pensionsbolaget för kommun och landstingsanställda. De som pensionssparar hos oss jobbar inom sjukvården och
ser konsekvenserna av rökning från första parkett. De är sjuksköterskan, läkaren och psykologen som träffar patienter som genom
rökning drabbas av cancer. De träffar familjemedlemmarna som
får den tragiska nyheten om att mamma har fått lungcancer. Våra
kundundersökningar visar att 9 av 10 av våra kunder vill ha en
etisk och hållbar pension. Vi vet att det absolut sista våra kunder
vill är att vi ska använda deras pensionspengar till investeringar i
produkter som är farlig för hälsan.

KPA PENSION ÄR

GIVET DET VI VET om våra kunder är därför KPA Pensions primära syfte att leverera trygga och etiska pensioner. Genom att

agera utifrån de värderingar som vi
vet att våra kunder har väljer vi därför bort tobaksbranschen i vår portfölj över de bolag vi investerar i. För
oss är detta affärskritiskt.
att KPA Pension har 1,6
miljoner kunder och är en av landets
största kapitalförvaltare, samt därmed en av landets största investerare,
vet vi att vi kan vara med och påverka samhället och näringslivet i en
positiv riktning med utgångspunkt i
våra kunders värderingar. Att inte
investera i tobaksbranschen är ett
exempel. Att stödja initiativet
Tobacco Endgame ett annat.

I KRAFT AV

VÅRT HJÄRTA KLAPPAR extra starkt
för barnens rättigheter. Ett samhälle
där rökning ligger på en minimal
nivå innebär att allt fler barn få möjlighet att leva, växa och andas
i en rökfri miljö. Men framförallt innebär det att allt fler barn får
chansen till att leva ett liv där mamma och pappa inte drabbas av
sjukdomar.
ATT STÄLLA SIG BAKOM initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige till 2025, är en självklarhet för KPA pension. Givet alla
kända konsekvenser från rökningen för samhället, individen och
inte minst för barn vill vi stödja initiativets vision att få ner andelen rökare till under 5 % till år 2025.

även du kan ställa krav och utnyttja din konsumentmakt gentemot ditt pensionsbolag. Som KPA Pensions kunder
gör. Säkerställ att dina pengar investeras tryggt och etiskt.

SLUTLIGEN ,

Eva Axelsson
Hållbarhetschef, KPA Pension

To b a k s f a k t a

To b a k s f a k t a

• 135 organisationer, myndigheter och företag stöder Tobacco

• 17 kommuner har hittills beslutat stödja Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
• Hos resterande 273 kommuner (ca. 94%) har beslutet ännu
inte tagits.

Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Nya stödjare tillkommer nu
nästan varje vecka.
• 17 av 20 landsting/regioner (85%) har ställt sig bakom målet
att göra Sverige rökfritt till detta årtal.

Källa: www.tobaksfakta.se, 11 december 2016

Nya tobaksregler genomförs – och fler lagändringar är på gång
Plötsligt händer det en hel del i den
svenska tobakspolitiken. Det kan nästan vara lite svårt att hålla reda på allt
som är på gång.Vi hoppas att sammanfattningen nedan kan vara till
hjälp!

Redan beslutat, genomförande pågår:
Sverige genomför EU:s nya tobaksproduktdirektiv och ändrade därför tobakslagen
den 20 maj i år. Lagändringarna ska vara
fullt genomförda 20 maj 2017. Bland nyheterna märks varningsbilder på cigarettpaket
och förpackningar till rull- och vattenpipetobak, andra förbättringar av konsumentupplysningen på tobak, förbud mot smaker
av annat än tobak i cigaretter och rulltobak
samt ökad rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer.

Försenat steg som EU kräver:
EU:s tobaksproduktdirektiv kräver också
att e-cigaretter regleras, vilket ännu inte har
skett i Sverige. En utredare har föreslagit en
ny särskild lag om e-cigaretter, men lagförslaget har blivit försenat.
Socialdepartementet arbetar för högtryck
med att få fram ett lagförslag att presentera
för riksdagen. Enligt vad Tobak eller Hälsa
erfar beräknas lagförslaget kunna presenteras i mars 2017.

Ytterligare lagskärpningar mot tobak
som varit ute på remiss:
Den statliga tobaksutredningen fick regeringens tilläggsdirektiv att utreda även
andra åtgärder än de som följer av EUdirektivet. Det resulterade i att utredningen

föreslog bland annat:
• Exponeringsförbud för tobaksvaror i
butikerna
• Rökförbud på vissa allmänna platser
utomhus.
• Tillståndsplikt för att få sälja tobak.
• Snus ska inte längre jämställas med livsmedel.
Utredningsförslagen har varit ute på
remiss och fick gott stöd av många tunga
remissinstanser.
Socialdepartementets
handläggare bearbetar remissvaren och försöker arbeta fram ett lagförslag som ska
kunna få stöd i riksdagen, där ju S+MP inte
har egen majoritet. Vilka av ovanstående
utredningsförslag – exponeringsförbud, fler
rökfria miljöer o.s.v. – som kommer att finnas med i lagförslaget är ännu osäkert.
Departementet hoppas kunna presentera
detta lagförslag före sommaren 2017.

Men inget förslag om standardiserade
(”neutrala) paket
Yrkesföreningar mot Tobak och många
andra som arbetar mot tobak anser att det
behövs fler åtgärder än dem som räknas
upp under de olika rubrikerna här ovan.
Tobaksmotståndarna vill att alla de verktyg som lyfts fram i den internationella
tobakskonventionen ska användas.
Ett viktigt sådant verktyg är att lagstifta
om tobaksförpackningar utan någon som
helst reklam för produkten. Det handlar om
helt standardiserade förpackningar – alla
cigarettpaket ska ha samma tråkiga färg och
märkesnamnet trycks i ett standardiserat
typsnitt. Stora varningsbilder och hälsovarningar dominerar och ingen dekor tillåts.

Australien införde sådana förpackningar,
”plain packaging”, 2012 och allt fler länder
följer efter.
I Sverige har dock detta förslag stött på
hinder. Tobaksutredningen rekommenderade visserligen åtgärden för att den minskar tobaksbruket, men menade att den kräver en ändring av tryckfrihetsförordningen.
Till samma slutsats kom nyligen Mediegrundlagskommittén. Denna juridiska
bedömning baseras på att tobaksförpackningar ses som tryckta skrifter, något som
många kritiker å andra sidan anser är en felaktig inställning.
Eftersom tryckfrihetsförordningen är en
grundlag, krävs två riksdagsbeslut med val
emellan för att ändra den. Och något sådant
ändringsförslag presenterade inte heller
Mediegrundlagskommittén, vars slutbetänkande nu är ute på remiss. Det mesta tyder
för närvarande på att opinionsarbetet för
standardiserade tobaksförpackningar i
Sverige kommer att behöva fortsätta ett tag
till.

Stora varningsbilder på
cigarettpaketen är ett
ytterst påtagligt resultat
av att Sverige
genomför
EU:s nya
tobaksproduktdirektiv.
Foto: Bosse
Johansson

Varningsbilder och rökstoppsinfo fördubblade samtalen
till Sluta-Röka-Linjen
INFÖRANDET AV VARNINGSBILDER
med hänvisning till Sluta-Röka-Linjen
ger en kraftig ökning av antalet samtal
till linjen.
Statistik från Sluta-Röka-Linjen visar
en uppgång av antalet samtal som
inleddes samtidigt som de första cigarettpaketen med varningsbilder och
rökstoppsinformation dök upp ute i
affärerna.
Under november 2016 fick SlutaRöka-Linjen dubbelt så många samtal
som samma månad i fjol.
En fjärdedel av dem som ringer för
första gången berättar att det var informationen på cigarettpaketen som fick
dem att ta steget.
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Grafen visar totalt antal samtal till SRL under perioden aug-nov 2016.
Jämfört med nov 2015 har en fördubbling av antal samtal skett för
motsvarande månad 2016.
Under perioden har cigarettpaket som angiven kontaktväg ökat från 4
% till 25 % bland förstagångssamtalen.

Växande stöd för Rökfritt Sverige 2025
– men var är handlingsplanen?
Opinionssatsningen Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025 har nått viktiga framgångar under året som gått. Listan över
stödjare har vuxit betydligt och regeringen
har ställt sig bakom målet om en utfasning
av rökningen.
– Nu är det hög tid att Folkhälsomyndigheten
arbetar fram en handlingsplan för hur vi ska nå
målet till 2025, framhåller Göran Boëthius,
satsningens samordnare på nationell nivå.
I början av 2016 var det en bit under 90 organisationer, myndigheter och företag som beslutat
ställa sig bakom Rökfritt Sverige 2025. På ett år
har skaran av stödjare vuxit till 134. Bland dessa
finns 17 landsting/regioner, 5 länsstyrelser och 16
kommuner. Och på Tobacco Endgame-seminariet
i vecka 47 meddelade Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, sitt beslut att stödja utfasningsmålet. Samma besked hade några veckor
tidigare kommit från KPA Pension, vars hållbarhetschef Eva Axelsson ger en bakgrund i gästledaren på sidan 1 i detta nummer av Tobak eller
Hälsa.
– Vår förhoppning är att dessa ställningstaganden kan stimulera ännu fler landsting, regioner
och kommuner att uttala sitt stöd, säger Göran
Boëthius.
– Och inte minst – att regeringen lyssnar med
stora öron – och agerar därefter.
Folkhälsominister Gabriel Wikström, S, medde-

lade i februari i år att regeringen stöder målet att
fasa ut rökningen till under 5 % till 2025. Detta
finns också med både i regeringsförklaringen och
i ANDT-strategin för de närmaste åren. Men
Göran Boëthius framhåller att stora utmaningar
återstår för opinionsarbetet inom Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
– Samtidigt som vi fortsätter det breda arbetet
för att få fler organisationer att stödja målet,
behöver vi lägga mer fokus på två andra saker,
säger han.
– Den ena är att lyfta fram att det nu börjar bli
bråttom att få fram en nationell handlingsplan för
att nå målet rökfritt Sverige 2025. Det är rimligen
Folkhälsomyndighetens ansvar att göra en sådan
handlingsplan, men tiden går utan att något händer.
– Det andra som vi behöver arbeta mer med är
att öka kunskapen och medvetenheten bland våra
riksdagsledamöter så att de stöder de åtgärder
som behövs för att vi ska kunna få ned rökningen
och nå målet 2025. Det parlamentariska läget försvårar för regeringen att få igenom basala åtgärder
som till exempel rejält utökade rökfria miljöer,
licensiering av tobakshandeln, exponeringsförbud
och neutrala tobakspaket. Det är hög tid för riksdagen att förstå att huvudproblemet i detta förebyggbara hälsoproblem är tobaksindustrin och
dess marknadsföring.

Foto: Cop7india.in

Tobakskonventionens parter möttes i Indien

UNDER SEX INTENSIVA NOVEMBERDAGAR
(7-12 november) samlades delegater från hela
världen i New Delhi, Indien, till en partskonferens
om den internationella tobakskonventionen. Det
var tobakskonventionens sjunde partskonferens,
COP7 som beteckningen lyder på engelska
(Conference of Parties=COP). Det var också den
partskonferens som hittills haft den längsta dagordningen.
Här är ett axplock av viktiga teman och beslut
under COP7:
• De allt tydligare kopplingarna mellan tobaksprevention och arbete för hållbarhet och mänskliga rättigheter uppmärksammades i många olika
sammanhang. Samma sak gällde sambandet mellan tobak och det globala arbetet mot icke smitt-

samma sjukdomar, Non Communicable Disease,
NCD.
• COP7 uppmanade parterna att intensifiera sina
ansträngningar för att förverkliga tobakskonventionens artikel 5.3, om att inte låta tobaksindustrin få inflytande över hälsopolitiken.
• Parterna uppmanades att förbjuda eller reglera
e-cigaretter och liknande produkter (Sverige har
ännu ingen sådan reglering).
• En viktig diskussion gällde hur man kan hjälpa
tobaksodlare och tobaksodlande länder att hitta
ekonomiskt hållbara alternativ till tobaken.
• Parterna efterlyste mer forskning om tobaksbrukets konsekvenser speciellt för flickor och
kvinnor. Den svenska delegationen var aktiv i
denna fråga och fick gott gehör.

Världen

En milsten har passerats
i det internationella arbetet
mot tobaksepidemin i världen. Över 100 länder och
territorier kräver nu varningsbilder på cigarettpaketen. Det rapporterar
Canadian Cancer Society i
sin femte rapport om världsläget när det gäller hälsovarningar på tobak.
De fyra stora internationella tobaksbolagen har
ännu en gång misslyckats
med att stoppa ett regeringsbeslut om standardiserade
cigarettpaket. En appellationsdomstol i London har
avvisat tobaksbolagens överklagande av ett beslut i the
high court. Detta slog fast att
den nya lagen om standardiserade cigarettpaket inte bryter mot tobaksbolagens
intellektuella rättigheter, vilket bolagen hävdar. Avsikten
med standardiseringen är att
göra cigarettpaketen mindre
attraktiva särskilt för barn
och ungdomar.
Kina planerar, enligt Wall
Street Journal, att förbjuda
rökning på offentlig plats i
hela landet. Förbudet ska
komma före utgången av
2016. Minst 20 stora kinesiska städer har redan infört
sådana rökförbud. Kina har
över 300 miljoner rökare och
är världens största producent- och konsumentland för
tobaksprodukter.
Standardiserade tobaksförpackningar utan reklam
(”neutrala” förpackningar)
kan påverka många tonåringar att låta bli att röka. Det
visar en ny forskningsstudie
från Australien, som i
december 2012 blev först i
världen med att införa sådana tobaksförpackningar.
Studien har publicerats i tidskriften Tobacco Control.
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Så ska BRiT-kunskapen föras vidare
Projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, är på
väg att avslutas, men arbetet med att lyfta fram
barnets perspektiv i tobaks- och hälsopolitiken har
bara börjat.
Det konstaterar Margareta Pantzar, Psykologer mot
Tobak, som tagit fram nytt material för att underlätta den
fortsatta spridningen av BRiT- kunskapen.
– Många som arbetar med barn, barnrättsfrågor och
tobaksprevention runt om i landet skulle ha väldig nytta
av ökad kunskap om kopplingarna mellan barnrättskonventionen och tobakskonventionen, säger hon.
– Därför vill vi bidra till att kunskapsspridningen kan
fortsätta trots att BRiT nu avslutas som projekt.
Margareta Pantzar är psykolog och expert på tobaksavvänjning och tobaksförebyggande arbete. Hon har medverkat i BRiT-projektet som företrädare för Nätverk för
Tobaksprevention i Landsting och Regioner, TPLR. BRiT

startades 2014 av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
och TPLR blev snabbt en viktig samarbetspartner i
projektet.
Margareta Pantzar har nu arbetat fram Powerpointpresentationer som sammanfattar kunskap och erfarenheter om att lyfta fram barnets perspektiv i tobaksfrågan.
Presentationerna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från www.tobaksfakta.se. Syftet är att alla som
på något sätt kommer i beröring med dessa frågor i sitt
arbete ska kunna använda presentationsbilderna i olika
sammanhang för att hålla diskussionen och kunskapsspridningen levande.
Det kommer att finnas tre olika presentationer; en längre med 42 bilder, en kort-variant med 3 bilder samt en presentation som riktar sig till barn och ungdomar.

Rökningen fortsätter minska enligt ny statistik
Rökningen minskar både bland vuxna och bland
skolelever. Det visar den senaste statistiken från
Folkhälsomyndigheten respektive CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Nya siffror från Folkhälsomyndighetens nationella
enkät ”Hälsa på lika villkor” visar att dagligrökningen
i åldrarna 16-84 år har minskat med en procentenhet
från 10 till 9 % mellan 2015 och 2016. Bland kvinnor
har den dagliga rökningen minskat från 11 till 10 % och
bland män från 9 till 8 %. Då- och då-rökningen har, i
denna mätning, minskat kraftigt sedan i fjol; Från 10
till 5 %. Enkäten innehåller ingen fråga om användning av e-cigaretter.
på ungefär samma nivå
som de senaste åren; 4 % av kvinnorna och 18 % av
männen snusar dagligen vilket ger ett genomsnitt på
11 %.

SNUSANDET LIGGER KVAR

Även bland skolelever minskar rökningen, enligt rapporten ”Skolelevers drogvanor 2016”. I nian är det nu
7,6 % av pojkarna och 12,4 % av flickorna som röker.
Nedgången av antalet rökare i årskurs 9 är statistiskt
säkerställd sedan 2012. Andelen rökare i gymnasiets
årskurs 2 var i år 22,9 respektive 25,8 %.
betydligt vanligare
bland pojkar än bland flickor. I gymnasiets årskurs 2
snusar 20,1 % av pojkarna och 4,9 % av flickorna.
Användningen av e-cigaretter ökar. I årets undersökning svarade 29 % av pojkarna och 25 % av flickorna i
årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter.
Motsvarande siffror för gymnasiet var 42 respektive
29 %. Vad gäller vattenpipa svarade drygt en sjättedel
av eleverna i årskurs 9 och omkring en tredjedel av
gymnasieeleverna att de någon gång rökt vattenpipa.

ATT SNUSA ÄR FORTFARANDE

”AP-fondens tobaksstopp speglar ökande fokus på hållbarhet”
Lärare mot Tobak har under flera år
drivit frågan om tobaksfria investeringar, inte minst när det gäller våra
pensionspengar.
I början av november kom ett glädjande besked, när den fjärde AP-fonden,
som den första av de stora statliga
pensionsfonderna, meddelade att fonden inte längre kommer att investera i
tobaksbolag. Så här kommenterar
Ingrid Talu, Lärare mot Tobak, beskedet:
Kunskapen om FNs globala hållbarhetsmål har ökat under de senaste åren. Allt
fler företag visar på olika sätt att man har
dem i åtanke när man skriver sin årsredovisning. Det var mycket tydligt i AP4:s
pressmeddelande att en av orsakerna till att
man sålt ut tobak är att dessa investeringar
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inte ligger i linje med ett seriöst arbete för
FN:s hållbarhetsmål.
Förutom hälsoskador är tobak förknippat
med barnarbete, fattigdom, korruption och
miljöförstörelse. Bland allt fler placerare
väcker detta frågor och diskussioner och allt
fler planerar att utesluta investeringar i
tobak med argument som att dessa inte
passar med företagets image.
Okunnigheten bland allmänheten är dock
fortfarande stor när det gäller att vi alla är
aktieägare i tobaksindustrin genom till
exempel AP-fonderna. Där behövs mer
opinionsbildning och information! Du kan
göra en insats genom att ta reda på om din
kommun, ditt landsting eller din fackliga
organisation investerar i tobak.
Det är också viktigt att vi i olika sammanhang ännu mer lyfter fram kopplingarna

mellan tobak och FN:s hållbarhetsmål. Ett
exempel som kanske kan inspirera: När elever på LYSA (förberedelseenheten för
nyanlända elever) i Uppsala nyligen samlades för att redovisa höstens temaarbete om
FNs hållbarhets mål deltog civilminister
Ardalan Shekarab, politiker och tjänstemän
i Uppsala kommuns samt andra inbjudna
gäster. Eleverna redovisade sina tankar om
världsproblemen och tog bland annat upp
tobak som en av de frågor och där vi alla
tillsammans kan göra skillnad för att minska fattigdom och lidande.
Fotnot: ”Tobacco – a threat to development”
(Tobak – ett hot mot hållbar utveckling) blir
2017 års tema för världshälsoorganisationen
WHO:S World No Tobacco Day.

Inspirerande
”spåndygn”
Så inföll återigen årets planeringsdagar för Yrkesföreningar mot Tobak.
Samtliga styrelsemedlemmar träffades på
Svenska Läkaresällskapet för en intressant
och givande dag med presentationer från
Socialdepartementet,
Socialstyrelsen,
Sveriges Kommuner och Landsting och
Folkhälsomyndigheten.
Tobaksfaktas
experter belyste tobaksfrågan ur både internationell och nationell synvinkel.
En del är nytt och en del känner vi igen.
Många har arbetat med frågan sedan starten för snart 25 år sedan. Nästa år blir det
jubileum för YmT!
Glädjande är att allt fler, regeringen och
SKL inte minst, ställer sig bakom vårt opinionsbildningsprojekt Rökfritt Sverige
2025. Tobacco Endgame är för starkt att

uttala klart, så den delen av loggan utelämnas, men hälsoeffekten på befolkningsnivå
blir densamma, så vi får vara nöjda så långt
och hoppas att vårt mål uppnås. Nu ser vi
fram emot en tydlig och välfinansierad
handlingsplan och en enig riksdag.
DISKUTERADES livligt
hur vi ska gå vidare och hur vi ska agera för
att underlätta måluppfyllelse. Hur ska vi
bäst medverka till att de tilläggsdirektiv
som lagts från regeringshåll mynnar ut i
klok lagstiftning, så de stödjande samhälleliga strukturerna kommer på plats så vårt
arbete ute på fältet kan nå verklig framgång.
Vi har ju våra respektive professioner
bakom oss, och gemensamt ska vi arbeta för
att de åtgärder som står beskrivna i tobakskonventionen vidtas. Vi som varje dag ser
skador och negativa effekter av tobaksbruk
är förvissade om att det är mycket angeläget

AVSLUTNINGSVIS

Buss på tobaksfrågan – eller tvärtom...

att tobaken fasas ut.
Vi beslöt att fokusera nästa års arbete på
den mest utsatta gruppen av alla, nämligen
barnen. De har intet ont gjort och är helt
värnlösa inför vuxenvansinnet tobak.
Det känns märkligt att vi fortfarande har
så kraftfull exponering av både produkten
och röken i vårt i övrigt så upplysta samhälle. Hur länge ska vi acceptera att detta beroendeframkallande gift säljs med undantagslagar, helt legalt, bara för att industrin vill
det och till råga på allt lyckas trumma in att
det är vars och ens ensak och fria vilja att
köpa och använda tobak.
Århundrandets giftskandal skanderade vi
hos Gabriel Wikström, vår kloka folkhälsominister, och det är fortfarande dagens sanning.
Vårt arbetet behövs fortfarande, trots att
vi sedan ett kvarts sekel arbetat för att
avveckla oss själva.

Lena Sjöberg

På gång
Den 23-25 mars 2017 är det dags för den sjunde europeiska konferensen om Tobak eller Hälsa, European
Conferences on Tobacco OR Health, ECTOH. Den
arrangeras i Oporto, Portugal. www.ectoh.com
Årsmötena närmar sig. Några av yrkesföreningarna har
sina årsmötesdatum för 2017 klara, skriv in i kalendern
redan nu, kallelser kommer.
Psykologer mot Tobak har årsmöte 10 mars kl. 14.
Läkare mot Tobak har årsmöte 14 mars.
Sjuksköterskor mot Tobak kombinerar utbildningsdag
och årsmöte 7 april i Stockholm.

Efterlyses: Material om
YmT:s 25-åriga historia
Tobakspreventiva enheten i Region Örebro län fyller i år 20 år.Vecka 47
firades födelsedagen med en reklamkampanj på lokalbussarna. Bilden
visar hur det såg ut. Foto: Matz Larsson

Tobak eller Hälsa

Yrkesföreningarna

ges ut av paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak (www.tobaccoorhealthsweden.org) där fem föreningar
samarbetar för en tobaksfri framtid.

LÄKARE mot TOBAK

www.doctors-

againsttobacco.org
TANDVÅRD mot TOBAK

Kansli:
Marianne Roos, Tel: 08-669 81 58

Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress: Box 738, 101 35 Stockholm
E-post: info@ymtkansli.org

www.tandvardmottobak.org
SJUKSKÖTERSKOR mot
TOBAK

www.sjuksköterskormottobak.se

Ansvarig utgivare: Lena Sjöberg,
tel 070-663 68 34 e-post: lena@ymtkansli.org

LÄRARE mot TOBAK

Redaktör: Helene Wallskär, tel 070228 20 98, e-post:helene@mediaproduktion.se
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

PSYKOLOGER mot TOBAK

www.lararemottobak.se
organiserar även socionomer
och folkhälsovetare
www.psykologermottobak.org

NÄSTA ÅR FYLLER Yrkesföreningar mot Tobak 25 år.
Det börjar växa fram planer på att uppmärksamma
detta genom att ta fram en jubileumsskrift. Även här i
nyhetsbrevet Tobak eller Hälsa vill vi gärna ge perspektiv på YmT:s första kvartssekel. Som läsaren snabbt
inser, kommer det att behövas material från er ute i
föreningarna för att klara detta.
Du som varit med i någon av yrkesföreningarna lång
eller kort tid och vill bidra med en rolig bild, intressant
artikel eller något annat som speglar er egen förenings
historia eller YmT:s – hör av dig! Inte minst ni pionjärer som varit med sedan starten uppmanas vänligt men
bestämt att gräva i era lådor och datorer!
Och meddela snarast era fynd till TeH-redaktören på
helene@mediaproduktion.se !

Vi önskar alla läsare
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
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