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En mänsklig rättighet att slippa utsättas för passiv rökning
Astma- och Allergiförbundet och Handikappförbunden reagerar starkt på det uttalande som gjordes i
i SVT Rapport i veckan där Liberalerna tar ställning emot regeringens förslag om vissa rökfria utomhusmiljöer. Förslaget beskrivs av Liberalerna som moraliserande och att rökning utomhus ”inte
drabbar tredje man”.
Passiv rökning är inte hälsosamt för någon, men för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet kan den direkta konsekvensen bland annat bli ohälsosymtom som astmaanfall eller allergisymtom som kräver behandling. För många med allergisjukdom begränsas vardagen och man kan
inte delta på samma villkor i samhället när man utsätts för passiv rökning på offentliga platser utomhus. Detta strider mot de rättigheter som finns i FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (artikel 9 om tillgänglighet).
2012 gjorde Astma- och Allergiförbundet en undersökning bland ca 1500 medlemmar. Den visade att
73% besvärades och 52% blev sjuka eller fick allergisymtom när de utsattes för passiv rökning. De
miljöer där de svarande upplevde problem med passiv rökning som störst var:





Entréer till offentliga byggnader (84%)
Perronger eller hållplatser i kollektivtrafik (78%)
Uteserveringar till restauranger eller caféer (71%)
Grannars rökning på balkonger i flerfamiljshus (40%)

Sveriges riksdag har antagit ett folkhälsomål att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning. Detta
mål skulle varit uppfyllt till 2014, men fram till nu har inget initiativ tagits för att uppnå målet sedan
beslutet om rökförbud på restauranger infördes 2005. Det är dags att Sverige tar FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och WHO:s tobakskonvention på allvar och
inför lagstiftning som stämmer överens med de konventioner som antagits av bl a Sveriges riksdag. Vi
är bestörta över att Liberalerna inte stödjer denna position! Tobakslagen behöver utökas med de
rökfria utomhusmiljöer som föreslagits i Tobaksproduktdirektivsutredningens slutbetänkande.
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