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Betänkandets och promemorians förslag

Sammanfattande ställningstagande
Det är principiellt viktigt med en hårdare reglering av hälsoskadliga och
beroendeframkallande produkter. IOGT-NTO tillstyrker därför de förslag som
presenteras i det aktuella betänkandet och promemorian i deras helhet, men önskar att
utredningen hade gått vidare med förslag i frågan om neutrala tobaksförpackningar.
Exponeringsförbud och e-cigaretter
De åtgärder som utredningen föreslår är viktiga och nödvändiga steg för att uppnå
regeringens målsättning om ett rökfritt Sverige år 2025. IOGT-NTO tillstyrker särskilt
de föreslagna åtgärdernas inriktning mot att försvåra för tobaksindustrin att
marknadsföra sig mot och rekrytera nya brukare, särskilt bland barn och unga vuxna.
Ur detta perspektiv är förslaget om exponeringsförbud för tobaksvaror mycket
välkommet. IOGT-NTO menar dock att den positiva effekten av denna reglering av
möjligheten att marknadsföra tobaksvaror, kan riskera att kraftigt försvagas av det
faktum att motsvarande regler inte föreslås gälla samtliga tobaks- och tobaksliknande
produkter, inklusive e-cigaretter.
Neutrala tobaksförpackningar
IOGT-NTO delar utredningens syn på att neutrala tobaksförpackningar skulle utgöra
en positiv åtgärd för att minska tobaksprodukters attraktivitet och därigenom bidra till
ett minskat tobaksbruk. IOGT-NTO menar att det därför är angeläget att hitta en
lösning för en sådan eller liknande reglering som inte kommer i konflikt med
tryckfrihetsförordningen, och vill väcka tanken om en reglering som tar sikte på
kommersiella budskap men undantar eventuella opinionsbildande eller liknande
budskap som i sig tydligt omfattas av tryckfrihetsförordningens skyddssyfte.
Fler rökfria miljöer
IOGT-NTO ser utredningens förslag om fler rökfria miljöer utomhus som ett viktigt
steg mot att enskildas bruk av hälsovådliga varor inte ofrivilligt ska drabba andra än
dem själva.
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En ändamålsenlig reglering av snus
Utredningens förslag om snus är även de positiva och IOGT-NTO vill särskilt tillstyrka
förslaget om förbud mot att på förpackningar hänvisa till smak, doft eller tillsatser,
eftersom detta torde göra snus mindre attraktivt, särskilt för unga.
Tillstånd och tillsyn
IOGT-NTO tillstyrker, i linje med tidigare förda resonemang, förslaget om
tillståndsplikt för detaljhandel med tobaksvaror.
Skydda politiken från tobaksindustrins egenintresse

Det finns en oupplöslig intressekonflikt mellan förbättrad folkhälsa genom minskad
tobakskonsumtion och tobaksindustrins strävan efter ökad vinst och försäljning.
Sverige har i WHOs Tobakskonvention, artikel 5.3, förbundit sig att skydda
folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra intressen inom
tobaksindustrin. IOGT-NTO menar att det är oacceptabelt att tobaksbolag och andra
organisationer anknutna till tobaksbranschen har inbjudits att yttra sig över det
aktuella betänkandet.
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