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Vill du bidra till en framtid fri från 
sjukdom och död på grund av tobak? 
16	  september	  2013	  

Riksdagsledamot! 
Vi på tankesmedjan Tobaksfakta hoppas att du haft en skön sommarvila. Nu när det officiella 
startskottet går för ett nytt arbetsår i riksdagen vill vi fästa din uppmärksamhet på den närmaste tidens 
stora utmaningar i tobakspolitiken.  
 
EU-parlamentet har inlett sin slutliga behandling av förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv. Vi hoppas 
fortfarande att parlamentet trots en olycklig försening av omröstningen kommer att hinna enas med 
ministerrådet i frågan under sin kvarvarande mandattid. Det kan ge oss flera betydelsefulla skärpningar av 
tobakslagstiftningen i Sverige och övriga EU.  
 
I det förslag som parlamentet ska rösta om ingår att varningstexter och –bilder ska täcka minst 75 
procent av tobaksförpackningars fram- och baksida. Förslaget säger också att länder som vill får gå längre 
och införa helt standardiserade tobaksförpackningar, som Australien redan gjort. Direktivförslaget 
innehåller dessutom förbud mot gränsöverskridande tobaksförsäljning på internet, mentolcigaretter och 
slimcigaretter, en striktare reglering av tillsatserna i tobaksprodukter och reglering av e-cigaretter.  
 
Mer måste göras 
Även om den fortsatta processen i EU verkligen ger ett nytt direktiv med ovanstående viktiga 
förändringar, finns dock mycket kvar att göra i vår nationella tobakspolitik. Tankesmedjan Tobaksfakta 
arbetar för att Sverige på alla punkter ska leva upp till de åtaganden som vår ratificering av den internationella 
tobakskonventionen innebär. Det är det enda effektiva sättet att minska tobaksbruket och tobaksskadorna i vårt 
land. Följande områden har hög prioritet: 
 
• Genom att undanta rökfri tobak från förbud mot en rad smaktillsatser har EU förtydligat Sveriges 

ansvar för snusets innehåll. Våra beslutsfattare måste nu reglera vilka smaker och andra tillsatser 
snuset får innehålla. Först då lever vi upp till tobakskonventionen som säger att smaktillsatser i tobak 
bör begränsas för att skydda barn och ungdomar från att lockas in i tobaksbruk. Det är dags att sätta 
stopp för frukt- och godissnus. 
 

• Exponeringsförbud för tobaksprodukter på säljställen är en annan av de effektiva åtgärder som lyfts 
fram i  tobakskonventionen., men finns inte med i det planerade direktivet. För att skydda sina barn 
har bl.a. Norge, Finland, Irland, Australien, Island och Thailand infört förbud mot exponering av 
tobaksvaror på säljställen. Sverige bör följa deras exempel. 
 

• Tobaksproduktdirektivets föreslagna regler om stora varningsbilder- och texter på tobak är bra, men 
ännu mer effektivt är standardiserade tobaksförpackningar (brukar lite missvisande kallas neutral 
paket). Att arbeta för standardiserade paket i Sverige är en angelägen tobakspolitisk fråga. 

 



 

Du som är riksdagsledamot har stora möjligheter att bidra till en effektiv tobaksförebyggande politik. På 
www.tobaksfakta.se hittar du underlag om alla aktuella tobakspolitiska frågor och om tobaksbruk och 
folkhälsa. Du kan prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev som 1-2 gånger i veckan levererar senaste 
nytt på tobaksområdet. Du är också varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 
  
Vi önskar dig en god arbetshöst! 

 
Ewy Thörnqvist 
Generalsekreterare 
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja 
ewy.thornqvist@tobaksfakta.se 
072-741 74 33 
 
 
 
 
Visste du att 

• Tobak är den största enskilda hälsorisk i Europa som kan undvikas. Den orsakar 700 000 för tidiga 
dödsfall per år i Europa. 

• Många har slutat röka, men många fortsätter också och nya rökare kommer till bland de unga. 28 procent 
av EU-befolkningen och 29 procent i åldrarna 15-24 år röker. 

• Över en miljon svenskar röker och nästan lika många snusar. 
• Varannan rökare dör i förtid av sin rökning. Även passiv rökning orsakar sjukdom och död. 

 


