Tobakksfritt
Plattform for nettverkssamarbeidet

Tobakksfritt er et nettverk av organisasjoner som har felles interesser i arbeidet for et tobakksfritt
samfunn. Nettverket er åpent for organisasjoner som på ulike måter arbeider for tobakksfrihet og
støtter Tobakksfritts plattform.
Disse organisasjonene har sluttet seg til Tobakksfritts plattform per 18.9.2014:
Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Kreftforeningen, Landslaget mot
Tobakkskadene, LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Norges Astma- og Allergiforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Jordmorforening. Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er med i Tobakksfritt og jobber primært for
tobakksfri idrett.
Tobakk er det eneste lovlige produktet som tar livet av rundt halvparten av dem som bruker det, når
det brukes etter intensjonen. Personer med lavere utdanning er overrepresentert i statistikken over
sykdom og død som skyldes røyking. Tobakksbruk er den viktigste risikofaktor for tidlig død og tap av
friske leveår som kan forebygges. Det har i de senere år vært en gledelig reduksjon i andelen som
røyker, men fortsatt røyker rundt en million nordmenn daglig eller av og til. Samtidig har det vært en
formidabel økning i salget av snus, og den kraftige økningen i snusbruk blant unge mennesker er
meget bekymringsfull i et folkehelseperspektiv. Å redusere andelen som bruker tobakk er det
viktigste enkelttiltak som kan bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller.
Motstandere av sterke virkemidler i det tobakksforebyggende arbeidet benytter ofte argumenter
som formynderstat og frihetsberøvelse. Når det gjelder tobakksbruk, er helseskadene så store, både
for den enkelte og samfunnet, at strengere regulering er nødvendig. Unge feilvurderer risikoen når
de eksperimenterer med tobakk, og friheten deres til å slutte begrenses av avhengighet. Ikke minst
rammer røyking barn og andre som ufrivillig blir utsatt for tobakksrøyk.
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Organisasjonene i Tobakksfritt vil sammen
1) bidra til å øke forståelsen for at kraftige virkemidler må tas i bruk for å redusere
tobakksbruken raskere
2) utfordre Norges politikere til
- å sette en sluttdato for tobakksbruk senest 2035
- å lage en plan for hvordan man kommer dit
3) arbeide for
- høye tobakksavgifter
- standardisert innpakning (plain packaging)
- å gjøre tobakk mindre tilgjengelig
- at flere områder blir tobakksfrie, som for eksempel holdeplasser, uteserveringer, parker,
kultur- og idrettsarrangementer, samt at barn vokser opp i et tobakksfritt miljø
- tobakksfri arbeidstid for ansatte som arbeider med barn og unge og de som har pasientog publikumskontakt
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