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Ikke kvel dampen i Avgifter.
Tittel:
Uttalelse:
Jeg er en ung mann på 33år. Begynte å røyke før jeg fylte 14år og har røyket fast siden. Har
flere ganger forsøkt å slutte med diverse hjelpemidler. Sånn som nikotin tyggis, plaster,
hypnose, viljestyrke o.l.

For 6år siden fikk jeg en skade i et bein pga feilbehandling i helsevesenet. Det resulterte i sterke
kroniske nevrologiske smerter, tap av følsomhet og et stort behov for smertestillende
medikamenter. Selv etter flere operasjoner og med klar beskjed fra legen om å slutte å røyke for
å unngå amputasjon klarte jeg ikke slutte.
Noe av grunnen kan være at jeg har en Bipolar type 1 diagnose. Hvert forsøk på å slutte å røyke
har utløst sterke maniske episoder. Så det ble rett å slett et fryktet tema når det ble snakk om
røykeslutt.
Men for snart 3år siden fikk jeg prøve damping av en bekjent. Det var noe som tiltalte meg og
jeg begynte å undersøke litt rundt det. Det gikk ikke lang tid før jeg bestillte eget utstyr. I
begynnelsen vekslet jeg mellom tobakk og damping. Men tobakken faset seg selv ut til fordel
for dampingen uten at jeg gjorde det bevisst.
Det har resultert i et par røykfrie år og det setter jeg jo pris på. Men mest av alt setter jeg pris på
at overgangen til damp har gitt meg mye bedre helse.
De smertestillende som jeg var avhengig av for å kunne komme meg gjennom en hverdag med
litt verdighet. De står nå på hylla. Kun til bruk etter dager med store fysiske anstrengelser.
Smertene er redusert til et levelig nivå. Og mine hyppige sykehusinnleggelser har vært
fraværende over et år nå. Det hadde ikke skjedd uten muligheten til å dampe.

Så kjære politikere. La dampen bestå slik at vi forbrukere kan nyte de goder og helsegevinster
den gir oss. Ikke ødelegg en så helsemessig god sak ved å kvele den i avgifter og presse oss
forbrukere ut i et usikkert svart marked. For dampen gir jeg ikke opp uansett hva som skjer.
Men er villig til å kjempe for min og alles rett til å velge selv.
Mvh.
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