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Det är oacceptabelt att bolagen som säljer ecigaretter marknadsför dem till minderåriga. I Sverige kan inte någon form av marknadsföring för e
cigaretterna accepteras, skriver artikelförfattarna. Bilden från Malaysia, som är den största ecigarettmarknaden i Asien. Foto: Foto: Mohd Rasfan
TT

Brådskande. Forskning tyder på att e-cigaretter
riskerar hälsan. Innan vi vet säkert hur hälsofarliga de
är måste barn och unga skyddas fullt ut. Hade vi från
början vetat hur farligt tobak är, hade det varit
förbjudet i dag. Låt oss slippa en repris, skriver 
Marcus Nilsson, Smart ungdom och Helen Stjerna, Non
smoking generation.
Allt fler unga röker ecigaretter som än så länge är helt oreglerade och får
m arknadsföras och säljas fritt till barn och ungdom ar. Utöv er det faktum att de
innehåller både nikotin och andra gifter så utgör de m ed största sannolikhet en
inkörsport till både v anliga cigaretter och andra droger.
Tobaksrökningen m inskar bland barn och unga i Sv erige. Det v isar den ny ligen
publicerade årsrapporten om skolelev ers drogv anor från CAN, Centralförbundet för
alkohol och narkotikaupply sning. Det är glädjande. Oroande är därem ot uppgifterna
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om att allt fler unga röker ecigaretter. Det är en internationell trend som nu nått
Sv erige.
Vissa menar at t ecigaret t er är ett v iktigt hjälpm edel för de som v ill sluta röka.
Dock riktas m arknadsföringen av ecigaretter direkt till unga m änniskor m ed
sm aker som ananas, björnbär och apelsin. Det är lätt att tro att det snarare är godis
det handlar om och m ed påståenden som ”frihet att röka öv erallt” och ”m indre
farligt än v anliga cigaretter” löper ungdom ar större risk att testa ecigaretter.
Är nikotinniv åerna så ofarliga som industrin påstår? Det finns v arierande
nikotinniv åer i ecigaretterna att v älja på m en nikotin i sig är m y cket toxiskt och
dessutom är nikotinniv åerna inte alltid desam m a som tillkännagiv its på
förpackningarna för ecigaretter, v isar flera undersökningar.
Hur farligt är det ? Röken från en ecigarett innehåller form aldehy d (anv änds
bland annat som bekäm pningsm edel, desinficerings och konserv eringsm edel),
acetaldehy d, akrolein (giftigt och är starkt irriterande för hud, ögon och
näsgångarna), gly oxal och m ethy lgly oxal. Den innehåller också partiklar av tenn,
silv er, järn, nickel, alum inium , silikat och nanopartiklar av tenn, krom och nickel.
Nio av elv a äm nen förekom m er i sam m a utsträckning eller m er än i v anliga
cigaretter.

För att göra e-cigaretterna mindre lockande
måste också de nya reglerna om förbud för
karakteristiska smaktillsatser, som gäller
vanliga cigaretter och rulltobak, även
omfatta e-cigaretterna.
Marcus Nilsson/Helen Stjerna

Ecigaretter kan orsaka illam ående, kräkningar, y rsel, kv äv ning, brännskador,
respirationsirritation, torrhosta, torrhet i ögon och slem hinnor, utsläpp av cy tokiner
som är inflam m ationsfram kallande, genförändring/m utationer i andningsorganen
(m utationer kan leda till cancertum örer) och höjd risk för lungcancer.
Vi som arbetar för barn och ungdom ars rätt till ett liv utan droger kräv er att
Sv eriges politiska beslutsfattare snarast inför regler som förhindrar m inderårigas
inköp av ecigaretter. Motstridiga uppgifter om ecigaretternas hälsorisker förs fram ,
m en innan oberoende forskare hunnit fastställa hur hälsofarliga de kan v ara m åste
barn och unga sky ddas fullt ut. Låt oss slippa en repris av tobaksbrukets
hälsoeffekter. Hade v i från början v etat hur hälsofarligt det är hade tobak v arit
förbjudet i dag.
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Erökare i Malaysia. Foto: AP
Det här är de åt gärder som måst e genomföras snarast :
1 Inför åldersgräns. Det finns för närv arande ingen åldersgräns v id köp av e
cigaretter. Det är alltså fullt m öjligt för barn och unga under 1 8 år att köpa och
bruka en produkt som innehåller nikotin som riskerar att leda till ett liv slångt
beroende.
Enligt CAN:s rapport uppger flera unga att de prov at ecigaretter därför att de inte
fått tag på v anliga cigaretter eller snus därför att de v ar för unga.
Vi är rädda att ecigaretten blir en inkörsport inte bara till tobak, utan äv en till
andra droger som cannabis. Därför är det v iktigt att åldersgränsen för tobaksköp
äv en gäller för ecigaretter.
2 Inför förbud för smakt illsat ser. För att göra ecigaretterna m indre lockande
m åste också de ny a reglerna om förbud för karakteristiska sm aktillsatser, som gäller
v anliga cigaretter och rulltobak, äv en om fatta ecigaretterna. Förbudet m ot
sm aktillsatser kom m er att gälla från m aj 2 01 6 när EU:s tobaksproduktdirektiv ska
v ara genom fört. Vi kräv er att denna skärpning av tobakslagen om fattar äv en e
cigaretterna.
3 St oppa marknadsföringen. Det är nödv ändigt att m arknadsföringen av e
cigaretter till barn och ungdom ar stoppas. Att tobaksbolagen inriktar sin
m arknadsföring på barn och unga för att v ärv a ny a konsum enter av sina produkter
är ett v älkänt faktum som senast belagts i en stor studie av WHO,
Världshälsoorganisationen, i 1 6 länder. Det är oacceptabelt att bolagen som säljer e
cigaretter m arknadsför dem till m inderåriga. I Sv erige kan inte någon form av
m arknadsföring för ecigaretterna accepteras.
4 Inkludera ecigaret t er i sam tliga rökförbud. Inte m inst v iktigt är att hålla e
cigaretterna borta från alla m iljöer där rökförbud råder, såv äl ute som inom hus. Ett
fritt rökande m ed ecigaretter i sådana m iljöer skulle luckra upp det hittills effektiv a
tobaksföreby ggande arbetet i Sv erige och åter norm alisera själv a rökandet.
Enligt CAN är det de rökfria m iljöerna i bland annat serv eringar som bidragit till
skolelev ernas m inskade cigarettrökning. En utv eckling v i kan v ara stolta öv er. Låt
inte ecigaretterna ändra på den.
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Marcus Nilsson, förbundsordförande Smart
ungdom, Helen Stjerna, generalsekreterare Non
smoking generation
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