#LAGARFÖRALLABARNSFRAMTID

Hjälp mig att säga nej
Inbjudan webbinarium onsdagen den 21 april

Det händer mycket på tobaksmarknaden, med nya produkter och nya sätt att nå
konsumenter och därför bjuds du in till ett webbinarium om framtidens tobakspolitik.
Under webbinariet får du bland annat fördjupad kunskap om WHO:s tobakskonvention
samt möjlighet att förstå tobaksfrågan utifrån den senaste forskningen. Ledamöter
från justitie-, social-, finansmarknads-, konstitutions- och utbildningsutskott är inbjudna
att delta i programmets utforskande samtal där fokus kommer att ligga på hur
tobakslagstiftningen kan utformas för att skydda våra barn och vår miljö på bästa sätt.
Seminariet anordnas som en del av kampanjen #Lagarförallabarnsframtid
- ett samarbete mellan Tobaksfaktas medlemsorganisationer.
Datum och tid: onsdagen den 21 april kl 10-12
Anmälan: Maila ditt för- och efternamn till info@tobaksfakta.se
Läs programinnehålllet på baksidan.

Program
Hur många nikotinister behöver Sverige?
En överblick över tobaksfrågan - idag och framåt.
Lena Sjöberg, ordförande Tobaksfakta
Helen Stjerna, generalsekreterare A Non smoking Generation
Nikotin – ett problem eller ofarligt njutningsmedel?
Genomgång av den senaste forskningen om nikotin, som
beroendeframkallande ämne, och dess effekter på hälsan.
Även genomgång av nya nikotinprodukter.
Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet
Magnus Lundbäck, docent i kardiologi vid KI och läkare Danderyds sjukhus
Linnéa Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet
Vad ligger till grund för politikers beslut?
För att politiker ska kunna ta välgrundade och hälsofrämjande beslut behöver de ha
tillförlitlig information. Var får politiker sin information ifrån på tobaksområdet? Hur
kan vi förstå de politiker som är välinformerade och engagerade i tobaksfrågan, men
som ändå drar sig för att driva på för nya åtgärder? Rapport från Tobaksfakta.
Torsten Kjellgren, statsvetare och utredare
Hur kan politiker få stöd av WHO:s tobakskonvention?
Genomgång av konventionen och de evidensbaserade åtgärder som
ingår i den. Hur kan dessa åtgärder användas för att göra skillnad? Kort genomgång
av Sifo-Kantarundersökning som visar att befolkningen stöttar ett aktivt arbete med
konventionen.
Josefin P Jonsson, Folkhälsomyndigheten
Sofie Levin, Unga drogförebyggare
Utforskande samtal
Representanter för riksdagspartier och utskott
Avslut: Tillsammans kan vi förändra
Vilka effekter har införande av åtgärder från tobakskonventionen haft i andra länder?
Goda exempel från våra nordiska grannländer, samt inblick i betydelsen av samarbete
över landsgränserna.
Niels Them Kjaer, projektchef, Kraeftans bekaempelse i Danmark
Med reservation för ändringar i programmet

