Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?
90 procent av alla som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Under en kort tid i skolåren står fönstret
mot ett eventuellt tobaksbruk öppet. 8 av 10 barn vill se ett förbud mot rökning under skoltid, för alla i
skolan. Tobaksfrågan är en barnrättsfråga.
Tobaksfrågan är en barnrättsfråga. Alla har enligt
Tobakskonventionen rätt till rökfria miljöer och barn har
enligt barnkonventionen rätt att skyddas mot exponering av
droger. Det är vuxnas ansvar att säkerställa att det sker. Var
fjärde gymnasieelev i årskurs 2 röker trots att det är
förbjudet att röka på skolans område. Efter hemmet är
skolan den miljö som allra mest påverkar barn och ungas
värderingar i form av levnadsvanor och livsstil.
Undersökningar visar att en skola helt fri från tobak har
betydelse för att barn förblir tobaksfria. En skola som inför
förbud mot tobak under skoltiden har färre elever som
börjar använda tobak. Det behövs en attitydförändring för
hur vi hanterar tobaksfrågan i skolmiljö och vuxna behöver
ta sitt ansvar för att säkerställa barns rättigheter.
I ett samtal under Almedalsveckan ger vi röst åt olika
organisationer med inflytande över barnen. Vad tycker de
som bestämmer? Hur kan skolan vara en miljö som skyddar
snarare utsätter för risken att börja? Vad tycker barn och
unga själva?
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Detta seminarium är en del i ett samverkansprojekt mellan medlemmarna i Tankesmedjan tobaksfakta. Projektet
Tobaksfria Barn 2018 har det gemensamma temat: ”Barns rätt är vuxnas ansvar” som stöds ekonomiskt av
Folkhälsomyndigheten. Huvudarrangörer på plats är Unga Drogförebyggare och Yrkesföreningar mot tobak.

