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Tobakskonventionen och de professionella
Konventionen är också en ledstjärna och ett stöd för alla som på något sätt kommer i 
kontakt med tobaksfrågan i sitt arbete.  
Det gäller till exempel dig som arbetar i skolan eller förskolan, i idrottsrörelsen, i nöjes-
världen, inom hälso- och sjukvården eller tandvården och med folkhälsoarbete inom 
kommun eller landsting. Det gäller också beslutsfattare på olika nivåer. 
Ytterligare ett exempel är poliser och andra som arbetar med att se till att lagarna om 
tobaksförsäljning följs. 
I Tobakskonventionen står vilka åtgärder som är mest effektiva inom olika områden. 
Det är viktig kunskap när du ska utveckla ditt tobaksförebyggande arbete och när du 
ska informera andra om vad som behöver göras!

Vill du läsa mer?
Läs mer om Tobakskonventionen på www.tobaksfakta.se (i webbplatsens Bibliotek)!
En bra engelskspråkig länk är www.fctc.org

Tobakskonventionen  är en överenskom-
melse mellan ledarna för världens länder 
om att skydda barn och vuxna mot att 
skadas och dö av tobak. Konventionens 
officiella namn är The WHO Framework 
Convention on Tobacco Control, Världshäl-
soorganisationens ramkonvention om 
tobakskontroll.

Målet är att rädda liv
Över fem miljoner människor på jorden 
dör varje år av sjukdomar som de fått av 
rökning eller annat tobaksbruk. I Sverige 
dör omkring 6 000 personer om året av 
sin rökning.
 Över en halv miljon människor på jorden 
dör dessutom varje år av sjukdomar som 
de fått av att andas in tobaksrök från 
andra personers rökning.
 Tobaksindustrin satsar stora resurser 
på att marknadsföra sina produkter och 

skaffa nya kunder. Marknadsföringen är 
framgångsrik – tobaksdöden drabbar allt 
fler människor i världen för varje år. 
Syftet med Tobakskonventionen är att ta 
fram motvapen mot tobaksindustrin för 
att rädda liv.

Vad handlar Tobaks-           
konventionen om?
Tobakskonventionen blev klar 2003, efter 
fyra års förhandlingar. Den innehåller 
38 artiklar som tar upp åtgärder som 
länderna har kommit överens om att göra, 
bland andra: 
• Se till att priserna på tobaksvaror hela  
 tiden höjs. 
• Göra det svårare för tobaksindustrin  
 att göra reklam för sina produkter.  
 På sikt ska marknadsföring av tobak   
 totalförbjudas.



• Informera befolkningen om tobaksindustrins metoder att göra reklam. 
• Informera om riskerna med tobak. 
• Bestämma vad tobaksvaror får innehålla och hur förpackningarna får se ut.
• Hjälpa människor som vill sluta med  tobak. 
• Stoppa smuggling och annan olaglig handel med tobak. 
• Hjälpa tobaksodlare att hitta bättre grödor att odla. 
• Hindra försäljning av tobak till ungdomar under 18 år. 
• Hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken.
• Samarbeta med andra länder.

I mitten av år 2011 hade Sverige och över 170 andra länder ratificerat Tobakskonven-
tionen. Ratificeringen är en rättsligt bindande bekräftelse av att landet kommer att följa 
konventionen och genomföra åtgärderna i den. 

Tobakskonventionen och medborgarna
Tobakskonventionen är viktig och användbar för Sveriges medborgare på många olika 
sätt. Att Sverige ratificerat Tobakskonventionen innebär att regering och riksdag har ett 

ansvar att driva en folkhälsopolitik som lever upp till konventionen. Vi har alltså rätt att 
förvänta oss en aktiv tobakspolitik och ett fungerande tobaksförebyggande arbete på 
olika områden i samhället. 

Du som är barn eller tonåring                                                
hör till Tobakskonventionens viktigaste målgrupper. Du har rätt att bli skyddad mot 
tobaksindustrins försök att rekrytera nya kunder. 
Du ska slippa marknadsföring av snus och cigaretter och få växa upp i ett samhälle där 
tobaksfrihet är det normala. Skolan ska ge dig goda kunskaper om tobakens skadlighet 
och tobaksindustrins metoder. 

Du som är förälder                                                             
ska kunna lita på att ditt barn får 
detta skydd. Att samhället har 
tillräckliga resurser för att se till att 
den lagstadgade 18-årsgränsen för 
tobaksköp följs. Att lagstiftarna 
täpper igen de kryphål i lagen som 
tobaksindustrin hela tiden letar för att 
kunna marknadsföra sina produkter. 
Att skolan kan erbjuda eleverna stöd i 
att förbli tobaksfria.

Du som vill slippa utsättas 
för andras tobaksrök                  
har rätt till det. Mycket positivt har hänt, men fortfarande finns många miljöer kvar 
där vuxna och barn utsätts för passiv rökning. Ännu finns exempelvis arbetsplatser där 
de anställda måste andas in andras tobaksrök och barn som utsätts för passiv rökning 
hemma. Arbetet med att skapa fler rökfria miljöer måste fortsätta – i Tobakskonventio-
nens anda.

Du som röker eller snusar
och vill sluta, har rätt att få den hjälp och det stöd du behöver. Avvänjningsstödet ska 
vara lätt att nå för alla som vill. Det står i Tobakskonventionen.

Du som röker eller     
snusar och vill sluta,   
har rätt att få den hjälp 
och det stöd du behö-
ver. Avvänjningsstödet 
ska vara lätt att nå för 
alla som vill. Det står i 
Tobakskonventionen.


