Tobaksfria dagen 31 Maj 2015
Vi vill idag uppmärksamma Tobaksfria dagen med en önskan och förhoppning att
entréer till offentliga lokaler ska vara rökfria. Tobaksfria dagen är en internationell
kampanjdag mot rökning på initiativ av Världshälsoorganisationen. Dagen har firats
över hela världen den 31 Maj varje sedan 1988.
Folkhälsomyndigheten har gjort en utredning, och enligt ett lagförslag som nu utreds
kan fler offentliga platser framöver komma att få rökförbud, exempelvis perronger,
busskurer, lekplatser och entréer.
Drygt 90 länder runt om världen har lagar om rökfria miljöer, oftast i offentliga
inomhusmiljöer. Fler länder har börjat införa rökfritt även utomhus. Anledningen är att
man vill skydda människor mot passiv rökning. En stor grupp som är extra känsliga
är personer med allergi och överkänslighet, men även barnen är känsliga eftersom
deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och luftvägarna är trängre än hos vuxna.
Vi vill att regeringen sätter ett måldatum för rökning i vårt land och gör en plan för hur
vi ska nå det målet.
Astma- och Allergiföreningen Värmland, mail: astmaallergi.varmland@gmail.com
Unga Allergiker Värmland/Dalarna, mail: varmland@ungaallergiker.se
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