	
  

Til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet
(2014/40/EF) Forslag til endringer i tobakksskadeloven
Svar fra Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT)
Denne høringen gjelder noen viktige tiltak for å verne liv og helse for alle,
ikke minst barn og kommende generasjoner.
LMT ber HOD sørge for at befolkningen vernes mot at e-sigaretter får
markedstilgang. Dette gjelder både e-sigaretter med og uten nikotin.
Det må også gjelde alle nye former for tobakksprodukter, og alle former
for røyke/dampe/tobakk-surrogater/immitasjoner.
LMT ber også HOD sørge for at alle andre typer vernetiltak forsterkes og
blir iverksatt. Dette gjelder både de som angis i høringsnotatet og andre
tiltak som kan verne befolkningen.
Spesielt ber vi om at aldersgrense ikke oppheves ang. visse røykesurrogater som angis i høringsnotatet.
Vi ber også om at Røykelovens vern mot røyking innendørs, i inngangspartier m.m. må gjelde alle former for e-sigaretter, både med og uten
nikotin.

Kommentarer:
Lovverket skal verne oss mot alle typer E-sigaretter, som er et tobakksurrogat/ røykeimmitasjon og tobakksprodukt.
Produktkontrolloven skal også verne oss mot alle typer E-sigaretter, både
med og uten nikotin - da de er skadelige. Det kommer stadig nye rapporter
og advarsler om dette, sågar at de kan være like farlige som vanlige
sigaretter.
Det kommer også stadig nye rapporter som viser at e-sigaretter er lite egnet
som hjelp til røykeslutt, og at de kan hindre røykeslutt.
Langsiktige helseskader av aktiv og passiv "røyking/damping" vil en først
kunne se etter flere år.
Det vil være høyst uakseptabelt og uetisk å bruke befolkningen, ikke minst
barn/unge som forsøkskaniner.

Fagfolk og helsemyndigheter rundt om i verden advarer mot e-sigaretter og
det iverksettes vernetiltak. Sammen med Verdens helseorganisasjon
(WHO) advarer de mot tobakksindustriens kyniske satsing for å lure nye
generasjoner av barn og unge inn i røykevaner og nikotin-avhengighet - for
resten av livet.
E-sigaretter markedsføres intenst mot barn/unge i mange land. E-sigaretter
markedsføres som "sunne", som hjelp til røykeslutt og som en mulighet for
å røyke i røykfrie områder.
Ampullene til e-sigaretter har ofte navn som ligner merkenavn for
sigaretter, og det kommer en mengde smaksvarianter som er attraktive for
barn/unge.
E-sigaretter/ampuller forårsaker stadig flere forgiftninger blant små barn.
Vi ser at e-sigarett-bruken øker svært raskt blant amerikanske tenåringer.
Det er stor fare for at det også vil skje i Norge, ikke minst p.g.a. den
ensidige "informasjon/propaganda" vi ser fra SIRUS. Vi ser at denne
"informasjon/propaganda" brukes videre i "tobakks/e-sig-bransjens" intense
markedsføring.
Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag.
I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer (bl.a. Produktkontrolloven) er det klart at dette også må gjelde produksjon og salg av
tobakk, herunder e-sigaretter m.m.
Lovtiltak er nødvendige i tobakksarbeidet. Det viser bl.a. milepelene
i Norge: Vern mot tobakksreklame (1975), Vern mot tobakkskader –
røykfritt offentlig miljø / arbeidsplasser (1988) og røykefrie serveringssteder (2004). Tross motstand fra visse hold, viste det seg at tiltakene ble
en suksess, og fikk svært god støtte i befolkningen, også blant røykere.
Vi har mange års erfaring med dette store helseproblemet. Nå opplever vi at
stadig flere, ikke minst barn og unge, men også eldre røykere undrer seg
over at det fortsatt er tillatt å selge tobakk i Norge.
Flere undersøkelser har vist at over 80% av dagligrøykere angrer på at de
begynte og de ønsker sterkt å slutte. Avhengigheten er sterk hos mange, og

de ber om hjelp til å få tobakk ut av salg og at det må innføres røykfritt
miljø mange flere steder. Det er viktig å gi god informasjon og hjelp til
røykeslutt.
Få ønsker at deres barn skal begynne med tobakk.
Nå gjelder det snarest å gi barna frihet fra tobakksindustriens kyniske
påvirkning.

Med vennlig hilsen

LMT

Landslaget Mot Tobakkskadene
lmt@roykfritt.no
LMT-info
www.roykfritt.no/LMT.html

Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT) er en ideell frivillig organisasjon
som ble stiftet i 1916 og har som formål: "Et røykfritt samfunn uten bruk av
tobakk i noen form", med virkemidler: "Spre saklig opplysning om
tobakkens skadevirkninger og vinne forståelse for at det er en menneskerett
å puste i røykfri luft".
LMT er uavhengig politisk og livssynsmessig, og har ingen bindinger,
direkte eller indirekte til tobakksindustrien o.l.
	
  

