
Här kan du läsa om dessa viktiga frågor,  
nya lagar om barnrätt och tobak  
samt få tips på var du hittar mer information.

Barn lär sig röka  
före 18 års ålder

Barn utsätts för  
riktad tobaksreklam  

Lagen om rökfria skol-
gårdar fungerar inte

Barn utsätts för 
passiv rökning



Varför ska barn uppleva det här?
Fyra av fem barn har rökt innan de fyller 18 år. 

Vad säger lagen?
Nya tobakslagen gäller från 1 juli 2019 och utökar bland annat 
andelen rökfria utomhusmiljöer. Den gäller även e-cigaretter och 
andra rökprodukter.
 Barnrättslagen, som omfattar barn upp till 18 år och gäller  
från 1 januari 2020, innehåller fyra grundprinciper och  
en rad artiklar. Tillsammans ger de värdegrunden som samhället 
ska vila på när det gäller synen på barn. Lagen innehåller till  
ex empel barnets rätt till hälsa och skydd, rätt till att komma till tals  
och få kunskap om tobak för att underlätta sina tobaksfria val.
 Världshälsoorganisationens Tobakskonvention innehåller tobaks-
politikens kärnfrågor: att skydda nuvarande och kommande 
generationer mot tobaksskador. Den har en verktygslåda för tobaks-
preventiva åtgärder, bland annat skydd från passiv rökning och 
stopp för all marknadsföring.
 Agenda 2030 visar på tobaksfrågans omfattning. Tobaken hotar 
alla 17 hållbarhetsmålen. Mål tre om tobak och välbefinnande för 
alla ska genomföras med hjälp av Tobakskonventionen.



Barn har rätt till en god hälsa
Tillsammans, i hem, skola och under fritid kan och ska vi agera  
för att ge barn och unga den hälsa de har rätt till. Tobaksfri skoltid 
är en självklarhet. 

• Barn och ungdomar behöver stöd från skola, föräldrar  
och ledare under hela skoltiden för att förhindra att  
de börjar med tobak. 

• Den öppna och dolda marknadsföringen av tobak  
i film och på sociala medier behöver regleras. 

• På ställen där man kan köpa tobak behöver tillsynen  
av åldersgränsen förbättras. 

• Att ungdomar får smakprover på nya tobaksprodukter  
på festivaler och andra evenemang behöver stoppas.  
Det gäller även sponsring från tobaksindustrin. 

• Tillsammans ska vi stödja barn och unga till en god hälsa  
och ett tobaksfritt liv.



Mer om dessa viktiga frågor 
som gäller våra barn 
Ladda ner och läs faktablad om tobak på temat  
”Barnrättsperspektiv” på www.tobaksfakta.se/faktamaterial

• Tobaksförsäljning till och av minderåriga. 

• Åtgärder för att minska tobaksberoende  
och främja tobaks avvänjning. 

• Tobaksreklam, marknadsföring och sponsring. 

• Om utbildning, information och allmän upplysning. 

• Skydd mot exponering för tobaksrök. 

• Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin.

Med sikte på ett tobaksfritt samhälle
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