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Unga människor: För ett liv utan tobak 
 

ett europeiskt ungdomsmanifest 
 
 
 
Förord 
 
Vi unga i Europa är djupt oroade över hur rökning och passiv rökning påverkar 

individen. Med tanke på att vi alla har en grundläggande rättighet till 

hälsovård, att få leva i en hälsosam miljö och till en levnadsstandard som 

främjar vår hälsa och som bygger på hälsosamma val lanserar vi detta 

manifest. 

 
 
Introduktion 
 
Tobak är den största undvikbara orsaken till dödsfall inom EU och därför av 

enorm betydelse när det gäller utformandet av policys kring hälso-, social-, 

ekonomi- och miljöfrågor. Över 10 000  ungdomar inom hela EU har arbetat 

inom det europeiska ungdomsforumet “Unga människor: För ett liv utan 

tobak! Ungdomsrådet har tagit fram ett stort antal krav och 

rekommendationer för en effektivare politik på lokal-, nationell- och EU-nivå. 

Det här Europeiska Manifestet är sprunget ur nationella arbetsprocesser i 

varje medlemsland som sedan sammanställts av närmare 200 

ungdomsrepresentanter i Bryssel den 21 maj 2006. 
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Förstärk med unga 
 
Vi anser att ungdomsorganisationer bör bli konsulterade och aktivt 
involverade i viktiga policybeslut som påverkar unga människors liv. Det gäller 
i högsta grad utformandet av riktlinjer kring tobak. 
 
Vi anser att positiva eller negativa effekter av policybeslut, speciellt när det 
gäller tobak, blir överskådligt först på lång sikt. Därför är det unga människor 
som kommer att få ta konsekvenserna av dessa beslut och som kommer att 
påverkas deras hälsa och livskvalitet. 
 
 
Därför rekommenderar vi följande: 
 
 Långsiktiga strategier kring tobak ska tas fram där unga människor 

involveras i alla stadier (d v s i utformande, efterlevnad och utvärderingar 
av policys) 

 
 Ungdomsorganisationer bör bli aktivt involverade i framtagandet av policys 

som en länk mellan beslutsfattare och ungdomar. Unga människor bör 
också bli utbildade och konsulterade i tobaksfrågor i skolan och genom 
andra utbildningsinsatser;  

 
 Det bör finnas mer långsiktiga stödmedel (politiska, logistiska, finansiella 

etc.) för ungdomsorganisationer som arbetar med tobaksprevention och 
skadereduktion; 

 
 Kortsiktiga mål bör tas fram för att tackla aktuella problem; 

 
 Beslutsfattare ska verka för en dialog mellan alla intressenter inom 

tobaksrelaterade frågor; 
 
 EU-kommissionen, DG Research och Enheten för Folkhälsa och 

konsumentskydd stödjer och finansierar forskning kring köns- och 
åldersspecifika avänjningsprogram för tobak där ungdomsorganisationer 
involveras på lokal, nationell och europeisk nivå; 

 
 Finansieringsmöjligheter bör introduceras inom 7:e ramprogrammet och 

genom offentliga hälsomedel. Resultaten bör aktivt spridas till 
allmänheten inklusive ungdomsorganisationer och massmedia; 
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Utbildning och prevention 
 
Ungdomsorganisationer, som står för många informella informationsinsatser, 
är nyckelaktörer för att få unga människor att engagera sig. De spelar också 
en viktig roll i formande av värderingar och beteenden. Informell och formell 
information är mycket viktigt när det gäller tobaksprevention och för att 
bidra till att ungdomar kan göra val byggda på fakta; vilket inte minst är 
viktigt för de som börjar röka i ung ålder, där grupptryck oftast är skälet. 
 
 
Därför rekommenderar vi följande: 
 
 Initiativ som stödjer informella informationsinsatser kopplat till hälsa 

borde få starkare stöd och involvera ungdomsorganisationer; 
 
 Kampanjerna borde fokusera på de positiva aspekterna av ett rökfritt liv; 

 
 Utbildning och Information kring hälsa bör ges i så tidig ålder som möjligt 

och pågå under hela studietiden. 
 

 Ungdomar själva, t ex via studentråd, eller andra intressenter som 
NGOs, hälsoorgansiationer och media bör bidra i detta arbete. 

 
 Ett integrerat hälsoprogram med helhetsperspektiv bör tas fram för att 

användas i formella utbildningsinsatser och vara obligatoriskt. Det ska ha 
en positiv vinkel och fokusera på alternativen inom tobaksprevention. 
Programmet ska också vara flexibelt och anpassningsbart för olika grupper 
– utifrån ålder, kön, rökare, icke-rökare, demografi etc. 
Utbildningsprocessen ska fokusera på att utveckla individen till självhjälp 
för att ändra beteende.  

 
 EU-institutioner ska implementera kampanjer som uppmärksammar passiv 

rökning: 
 

– A) För ungdomar 
– B) för rökare i allmänhet 
–C) för föräldrar som utsätter sina barn för passiv rökning 
       (ETS – Environmental tobacco smoke); 
 

 Interaktiva och riktade kampanjer till ungdomar kring tobak ska initieras - 
kampanjerna ska synas där ungdomarna är; 

 
 Föräldrar ska uppmuntras att bidra i hälsoutbildningen. Föräldrar som 

röker ska uppmuntras att sluta och få hjälp med det; 
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 Utbildning ska ges till alla som arbetar professionellt eller ideellt med 

ungdomars utbildning och med ungdomshälsa och sociala frågor för att 
kunna ge uppdaterad information direkt till ungdomarna. 

 
 
Tillänglighet, synlighet och avvänjning 
 
För att undvika fler hälsoproblem och större kostnader för samhället är det 
allra viktigaste att minska antalet unga människor som börjar röka och få fler 
unga att sluta röka. Idag finns det dock inte tillräckligt med stöd för 
människor som vill sluta. Ett exempel på det är att nikontinsubstitut oftast är 
dyrare än cigaretter.  Verktyg och stöd för unga som vill sluta röka, inklusive 
avvänjning via nikotinersättningsterapi, bör vara kostnadsfritt när rätt stöd 
finns att tillgå. Eftersom rökare oftast börjar när de är unga är det viktigt att 
stärka lagen som förbjuder försäljning av tobak till unga så att den efterlevs, 
vilket tyvärr ofta inte är fallet. Till sist, unga människor är oftast 
huvudmålgruppen för marknadsföring av tobak och vi tror att det är av högsta 
vikt att marknadsföringen regleras hårdare eftersom barn och unga är extra 
sårbara för reklam. 
 
Därför rekommenderar vi följande: 
 
 Tillgång till sluta-röka-kliniker och stödåtgärder ska vara enkelt att få och 

erbjudas kostnadsfritt, finansierat av tobaksskatt; 
 
 Nikotinersättningsmedel och andra metoder för att hjälpa rökare att sluta 

ska erbjudas till ett lägre pris än cigaretter. Dessa hjälpmedel ska också 
göras mer lättillängliga; 

 
 Lagstiftningen kring minimiåldern för att få köpa tobak måste efterlevas; 

 
 All form av tobaksreklam bör förbjudas; 

 
 Skatten på nikotinsubstitut bör inte överstiga skattesatsen för vanliga 

mediciner; 
 
 Enhetligy utseende på cigarettpaket bör införas – vita med typsnitt svart 

Arial – för att förhindra att färgdesign kan användas som subtil och 
indirekt tobaksreklam; 

 
 Det ska finnas ett antal olika varningar att använda på cigarettpaketen 

och varningstexterna ska täcka åtminstone 75 procent av paketets storlek; 
 
 Bilder på personer och organ som lider av effekterna av rökning ska 

exponeras på baksidan av alla cigarettpaket; 
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 En andel av skatteinkomsterna från tobak ska direkt finansiera sluta röka-

program, prevention- och ersättningsprogram; 
 
 En återförsäljareliscens bör implementeras samt ett förbud mot 

försäljning av tobak i tobaksautomater och på Internet. Detta för att 
försäkra att människor under tillåten åldersgräns inte kan handla tobak. 
Dessutom bör inga tobaksprodukter få exponeras i skyltfönster; 

 
 Anti-tobak-kampanjer ska fokusera på skadorna av tobak medan 

kampanjer som riktar sig till människor som har slutat röka men upplever 
abstinens ska fokusera på det positiva med att sluta röka. 

 
 Åldern för att få handla tobak ska sättas till 18 år inom hela EU;  

 
 Bilder som tydliggör effekterna av rökning måste finnas på 

tobaksprodukterna och ett informationsblad ska finnas i paketen som 
informerar rökarna om effekterna av deras vanor och hur de kan få hjälp 
att sluta. 

 
 Det är viktigt att länder som inte har kommit lika långt i utvecklingen 

skyddas från tobaksindustrin och det bör ske genom att Europeiska 
standarder gäller för alla företag baserade i Europa, oavsett den slutliga 
destinationen för varan. 

 
 
Skydd från passiv rökning 
 
Människor har rätt till rökfria miljöer inomhus och i offentliga lokaler. Som en 
konsekvens bör förbud mot rökning omfatta skydd mot passiv rökning (ETS, 
Environmental Tobacco Smoke) på offentliga platser och lokaler, 
arbetsplatser samt hemmiljöer. Detta speciellt med tanke på oskyddade 
individer i samhället, inte minst ofödda barn.  
Detta mål kan nås genom övergripande rökförbud som inkluderar offentliga 
lokaler och transporter, skolor, sjukhus, daghem och arbetsplatser samt inte 
minst hotell, pubar och restauranger.  
 
Flera länder har redan restriktioner gällande rökning på arbetsplatser och 
några har introducerat övergripande rökförbud. Efterlevnad av dessa förbud 
och regler måste säkerställas. Lärdomar från tidigare rökförbud visar dock att 
majoriteten av medborgarna och konsumenterna i regel stödjer och förstår 
vikten av sådana lagar.  
 
Rökförbud är en av nyckelfrågorna kring rökning och  
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vi anser därför att:  
 
 Alla arbetsplatser och offentliga lokaler ska vara rökfria; 

 
 Ett totalförbud mot rökning är det bästa alternativet. Bara när det inte 

finns ett utrymme utomhus för rökning ska arbetsplatsen inrätta ett 
rökrum inomhus – som ska ha en effektivt ventilations- och 
filtreringssystem som blåser ut röken. Ingen mat eller dryck ska tillåtas i 
dessa utrymmen;   

 
 Myndigheterna i medlemsstaterna där man ännu inte har introducerat 

rökförbud bör verka för att genomföra liknande lagar när det gäller 
offentliga institutioner och lokaler. Både medlemsländer med eller utan 
rökförbud kan lära av varandra om hur de kan genomföra restriktioner så 
effektivt som möjligt;   

 
 Såväl efterlevnad av lagarna som utvärdering av rökförbud bör ske.  

 
 Försäljning av paket med tio eller färre cigaretter bör förbjudas;  

 
 Såväl rökare som de som inte röker ska respekteras.  

 
 Rökförbud bör genomdrivas mer stringent med stickprovskontroller av 

offentliga platser; 
 
 Länder som är beroende av tobaksindustrin ska uppmuntras och stöttas i 

arbetet att utveckla nya näringar som ersättning för tobaken.  
 
 
Barn och passiv rökning 
 
Det är nödvändigt att informera om farorna som barn och foster utsätts för 
vid passiv rökning.  
 
Detta kan ske genom riktade kampanjer och annan utbildning. Målgruppen 
bör vara samhället i stort, i synnerhet gravida kvinnor och deras familjer.  
 
 
Målet är att informera människor om skador som passiv rökning kan orsaka på 
livmodern och skadorna som barn kan få på grund av föräldrarnas rökning.  
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Slutsatser 
 
‘Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och 
familjens hälsa och välbefinnande, Art. 25, FN:s Allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 
 
Det är bevisat att tobak är den enskilt största undvikningsbara orsaken till 
sjukdomar och för tidig död i de industrialiserade länderna. 
Konferensdeltagarnas slutsats är att ansträngningar måste göras för att 
skydda unga människor från hälsorisker och skador från rökning och passiv 
rökning. Tobaksprevention och hjälp med att sluta röka måste finnas 
tillgängligt kostnadsfritt för alla grupper i samhället oberoende av kön, ålder, 
religion eller sociala förhållanden. För att uppnå en väsentlig ökning av antal 
sjukdomsfria levnadsår måste såväl rökare som icke-rökare involveras i 
processen. Målet är att skapa ett samhälle där varken icke-rökare eller rökare 
känner sig isolerade eller diskriminerade. Man ska inte heller drabbas av 
inskränkningar av den personliga friheten och sina rättigheter. För att 
säkerställa rättigheterna i FN:s allmänna deklaration om mänskliga 
rättigheter, speciellt artiklarna 3 och 25, ska ingen, speciellt inte barn, 
utsättas för passiv rökning. För att göra det möjligt för unga människor att 
fatta informerade beslut att inte röka eller stöd till rökare som vill sluta ska 
information om rökning och dess konsekvenser finna lättillgänligt för alla.   
 
Avslutningsvis, skulle vi vilja poängtera att god hälsa fortfarande är det som 
såväl män som kvinnor önskar mest av allt när de tillfrågas om att rangordna 
sina framtida mål. Och av alla de mänskliga rättigheterna reglerade enligt 
internationell lag är ingen lika fundamental som rätten till sin hälsa.  
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Appendix 
 
Formell utbildning: det hierarkiskt strukturerade och kronologiskt graderade 

utbildningssystemet som löper från förskola till högskola. 

Informell utbildning: processen där individer tar till sig attityder, 

värderingar, kunskaper och färdigheter genom dagliga erfarenheter – via 

familj, vänner, föreningar, media och andra influenser och faktorer som finns 

i en persons omgivning. 

Icke-formell-utbildning: Organiserad utbildning som sker utanför det 

formella systemet med syfte att nå en identifierbar utbildningsgrupp med 

identifierbara utbildningsmål. 

Medicinsk skattesats: Skatt som avser medicinska produkter. Vanligtvis 

väldigt låg eftersom varorna anses av vara grundläggande produkter. 

Ramprogram 7: Ramprogrammet (FP) är Europeiska Unionens 

huvudinstrument för finansiering av forskning och utveckling. 

Ramprogrammet föreslås av Europeiska Kommissionen och justeras av 

Ministerrådet och Europaparlamentet i en samverkansprocedur. Ramprogram 

har implementerats sedan 1984 och har en längd av fem år där de sista året 

av ett program överlappas av det första året av det följande ramprogrammet. 

Det nuvarande ramprogrammet är FP6 som löper till slutet av 2006. Det har 

emellertid föreslagits att FP7 ska löpa sju år. Det kommer att vara fullt igång 

från och med 1 januari 2007 och gå ut 2013. Det är utformat för att bygga 

vidare på sina föregångare mot skapandet av European Research Area och 

utvecklandet av kunskapsekonomi och –samhällen i Europa (definitionen 

erhållen från Community Research & Development Information Service). 

 
 


