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TEKST Á VIÐ TÓBAKIÐ MEÐ
HUGMYNDAAUÐGI AÐ VOPNI
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7., 8. OG 9. BEKKUR

SAMKEPPNIN TÓBAKSLAUS BEKKUR VAR FYRST HALDIN
Í FINNLANDI ÁRIÐ 1989 EN ER NÚ HALDIN HÉR Á LANDI
Í NÍTJÁNDA SINN. EMBÆTTI LANDLÆKNIS SKIPULEGGUR
SAMKEPPNINA Á ÍSLANDI OG ALLIR TÓBAKSLAUSIR
7., 8. OG 9. BEKKIR GETA TEKIÐ ÞÁTT Í HENNI.
MARKMIÐ SAMKEPPNINNAR
Að hvetja nemendur til að vera „tóbakslausa“
og byrja ekki að fikta við að nota tóbak.
Að hvetja þá sem eru byrjaðir að fikta til að hætta áður
en þeir verða háðir nikótíni.
Að sýna fram á að reykingar eru óæskilegt
og lífshættulegt atferli.
Að hvetja til umræðna um notkun tóbaks meðal
nemenda með það að leiðarljósi að þeir verði
alltaf „tóbakslausir“.

STAÐREYNDIR UM TÓBAKSNEYSLU UNGS FÓLKS
„Ef þú byrjar ekki að reykja fyrir tvítugsaldurinn þá eru mjög
miklar líkur – 73% – á því að þú reykir aldrei!“ Þetta kemur fram
í rannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga 2007. (Miðað við reynslu
18–79 ára núlifandi Íslendinga). Fjórir af hverjum fimm unglingum
sem ánetjast tóbaki verða háðir því til frambúðar. Andstaða foreldra
gegn tóbaksnotkun barnanna hefur hins vegar mjög mikið að segja,
hvort sem foreldrarnir nota tóbak sjálfir eða ekki. Unglingar sem telja
foreldra sína viðurkenna þá sem persónur með því að virða skoðanir
þeirra, tilfinningar og athafnir eru ólíklegri til að nota tóbak en þeir
sem telja þar skorta á.

REYKINGAR Í KVIKMYNDUM

RAFSÍGARETTUR

Rannsóknir sýna að í kvikmyndum eru oft sýnd atriði sem geta gefið
þá mynd að reykingar séu bæði algengari og umbornari í samfélaginu
en þær í raun eru. Framkvæmd var rannsókn í sex Evrópulöndum,
Þýskalandi, Íslandi, Ítalíu, Póllandi, Hollandi og Bretlandi,
til þess að leita m.a. svara við eftirfarandi spurningum:

Rafsígaretta er rafhlöðuknúið úðatæki sem líkir eftir
sígarettureykingum. Rafsígarettan er í þremur hlutum:
Rafhlöðuhylki, hitari og munnstykki með vökvahylki og
skammtahólfi. Vökvinn samanstendur af própýlen glýkóli og/eða
glýseróli og bragðefnum, með eða án nikótíns, sem hægt er að
fá allt frá mjög veikum styrk upp í mjög háan (24–36 mg/ml).
Ólíkt sígarettum verður enginn bruni þegar efnunum er andað
að sér og þess vegna er venjulega talað um innöndunarefnin sem
gufu en ekki reyk. Fyrstu rafsígaretturnar komu á markað árið 2004
en þær voru fundnar upp í viðleitni til að hjálpa fólki að hætta að
reykja. Fyrir ungt fólk er það hins vegar mjög óæskilegt að byrja að
nota rafsígarettur og þau eiga það á hættu að verða háð nikótíni.
Á næstu árum verða bragðefni í tóbaki alfarið bönnuð í Evrópu. Það
er gert vegna þess að ungt fólk er tilbúið að prufa ólíkar og
spennandi bragðtegundir í tóbaki. Algengt er að bragðtegundir í
rafsígarettum séu með sælgætis- eða ávaxtabragði og höfði til
ungs fólks. Í Finnlandi hafa þessi bragðefni í rafsígarettum verið
bönnuð til að vernda ungt fólk og koma í veg fyrir að þau byrji að
nota rafsígarettur. Einnig finnst ungu fólki tækin spennandi með
litagleði sinni og útliti. Alls staðar þar sem lög og reglugerðir hafa
verið innleiddar eru rafsígarettur bannaðar til sölu yngri
einstaklingum en 18 ára.

1. Hversu útbreiddar eru reykingar í kvikmyndum sem sýndar
eru í Evrópu?
Í rannsókninni voru skoðaðar 250 vinsælustu myndirnar í hverju
landi fyrir sig á árunum 2004 til 2009.
Í hverri kvikmynd var að meðaltali reykt 23 sinnum!
2. Hverjir hafa aðgang að kvikmyndum sem sýna reykingar?
Einnig var kannað hversu margar kvikmyndir sem sýndu reykingar
voru bannaðar börnum.
Í evrópsku rannsókninni voru aðeins 2% kvikmynda sem sýndu
reykingar bannaðar börnum. Allar hinar voru leyfðar börnum
og unglingum.
Í heild sýndi rannsóknin að því oftar sem ungt fólk sér reykingar
í kvikmyndum, því líklegra er það til þess að prófa að reykja.
(Sjá nánar um rannsóknina á www.smokefreemovies-europe.eu).
Hægt er að fá upplýsingar um samkeppnina á
www.landlaeknir.is/tobakslausbekkur/.
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