Bara fem år kvar – ditt stöd behövs
Ett av de allvarligaste globala hälsohoten senaste århundradet är tobaks
bruket – i synnerhet cigarettrökningen som krävt fler offer än världskrig,
naturkatastrofer och infektionsepidemier tillsammans. År 2003 tillkom
Världshälsoorganisationens tobakskonvention som innehåller en rad åt
gärder för att varaktigt minska tobaksrökningen. Sverige anslöt sig 2005.
Men varför nöja sig med det, varför inte fasa ut rökningen helt?
Den tanken har i några länder lett till ett perspektivskifte. Nya Zeeland,
Irland, Skottland, Finland och Kanada har fattat politiska beslut om årtal
när rökningen ska närma sig noll.

Vad är Tobacco Endgame?
År 2013 initierade Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak ett förslag
till en svensk utfasningsstrategi: Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025. Målet är att rökningen i befolkningen då ska ha reducerats till
mindre än fem procent. För att stoppa tobaksindustrins marknadsföring
krävs politiska beslut. Och för sådana behöver regering och riksdag känna
ett brett stöd i befolkningen.

Starkt stöd för initiativet
Sedan 2013 har 200 organisationer ställt sig bakom initiativet.
Alla landsting och regioner stödjer förslaget liksom alltfler länsstyrelser
och kommuner. Detta stöd avspeglar en ökande medvetenhet om
rökningens negativa effekter på individen, miljön, sjukvårdens och
omsorgens vårdtyngd och på samhällsekonomin.
Attitydundersökningar i befolkningen har också visat ett stöd:
7 av 10 är positiva till en långsiktig utfasning av rökningen.

Men fler stödjande beslut behövs
Regeringen har i ANDT-strategin 2016–2020 uttryckt sitt stöd för
”Ett rökfritt Sverige 2025” – men någon konkret handlingsplan
för att nå ett sådant mål har i oktober 2019 ännu inte presenterats.
Därför måste opinionsarbetet fortsätta på bredare front och mer aktivt
för att främja politiska beslut.

Hur stödjer du och din organisation Tobacco Endgame-initiativet?
Det är enkelt. Ni visar ert stöd genom att i ett styrelsebeslut
ställa er bakom följande punkter:
• Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa
de tobaksförebyggande insatserna.
• Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras
när rökningen ska vara kraftigt begränsad.
• Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut
om den process som leder till målet.

Att bli stödjare underlättar ert arbete
I samband med beslutet att stödja har många regioner och kommuner
stimulerats att se över sina hälsofrämjande och hållbara mål.
När ni skriftligt meddelat oss ert beslut kommer er organisation att
inkluderas på en ”stödjarlista” på www.tobaksfakta.se. En kontaktperson
hos er kommer att mejlvägen få information om den fortsatta
endgame-processen.
Inga särskilda underskrifter behövs, ingen ”anslutningsavgift” krävs.
Men den tredje punkten antyder att vi ser fram mot att ni fortsätter opinions
bildningen i er omgivning och tipsar fler organisationer att visa sitt stöd.

Följ det fortsatta arbetet
Läs mer om arbetet med Tobacco Endgame-strategin på www.tobaksfakta.se

Stöd Tobacco Endgame-initiativet! Hör av dig till:
Göran Boëthius, boethius@tobaksfakta.se
Ordförande Tobaksfakta, projektledare för det nationella opinionsbildningsarbetet
Lena Sjöberg, lena@ymtkansli.org
Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak, projektledare för det regionala/lokala arbetet
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