2010/11

mnr: So585
pnr: V506

Motion till riksdagen
2010/11:So585
av Eva Olofsson m.fl. (V)

Tobakskonvention

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att WHO:s ramkonvention om tobak bör implementeras i svensk
lagstiftning.

Motivering
I maj 2003 antog Världshälsoförsamlingen, Världshälsoorganisationens beslutande organ, en ramkonvention som ska begränsa tobakskonsumtionen och
den ökande ohälsa som tobaken orsakar.
Varje år dör nästan fem miljoner människor av tobaksrelaterad ohälsa globalt. År 2020 beräknas den siffran ha stigit till tio miljoner, varav sju miljoner
i u-länder. Enligt SCB:s undersökning 2008 var andelen dagligrökare i den
vuxna befolkningen 14 procent i Sverige. Fortfarande är det över en miljon
svenskar som röker och lika många som snusar. Andelen personer som dagligen utsätts för andras tobaksrök har dock minskat med nära 40 procent från
1999 till 2007, enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009. Det är uppenbart att skärpningen av tobakslagen 2005, då rökning förbjöds i alla serveringslokaler, har bidragit till minskningen. Lagändringen 2005 genomfördes
efter förslag från den socialdemokratiska regeringen med stöd av Miljöpartiet
och Vänsterpartiet, trots protester från Moderaterna och en del folkpartister i
riksdagen.
En internationell ramkonvention är ett effektivt verktyg för att hantera det
breda spektrum av frågor som har bäring på tobaksområdet. Konventionen
slår fast internationella regler för frågor som är gränsöverskridande. Konventionen ger stöd för enskilda länder att utveckla sin nationella lagstiftning och
politik för att förebygga rökning. Den är även en regelsamling för de områden
som påverkar tobakskonsumtionen. Länderna kan dock ha strängare nationella regler än vad konventionen anger.
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Varje land som antar konventionen ska införa regler om förbud av reklam,

O k ä n t n a m n p å marknadsföring och sponsring. Konventionen säger också att de länder som
d o k u m e n t e g e n s k inte
a p . kan genomföra ett omfattande förbud, ska införa strikta begränsningar

och att den reklam som tillåts bl.a. ska åtföljas av en varningstext. Gränsöverskridande reklam, dvs. tv, radio, tryckt press och Internet, regleras särskilt.
Sverige ratificerade tobakskonventionen i juli 2005. Därmed har Sverige
åtagit sig att följa de förpliktelser som konventionen innebär, främst att ”utveckla, genomföra, regelbundet uppdatera och se över fullständiga multisektoriella nationella strategier, planer och program för tobakskontroll”. Såväl
internationella åtaganden som nationella beslut innebär således krav på förstärkta åtgärder för minskat tobaksbruk.
Vänsterpartiet vill intensifiera arbetet för en bättre folkhälsa och minska
tobakens skadeverkningar. WHO:s konvention om tobak bör därför implementeras i svensk lagstiftning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Stockholm den 24 oktober 2010
Eva Olofsson (V)

2

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Rossana Dinamarca (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lena Olsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

