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Enkätundersökning:

SKADEMINIMERINGSPRINCIPEN/ LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Fråga: Är det enligt er skademinimeringsprincipen eller likabehandlingsprincipen som ska råda
inom tobakspolitiken?

Socialdemokraterna
Respondent: Lisa Hedin, kanslichef
Det övergripande målet för svensk tobakspolitik har under lång tid varit att minska allt tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak. Det har länge varit ett viktigt mål i det
svenska folkhälsoarbetet, och fortsätter att vara det. Politiska insatser och åtgärder ska alltid vila
på vetenskaplig grund. Vår bedömning är att det krävs ytterligare underlag avseende kunskapsläget när det gäller olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och hälsoeffekter. Ett
sådant underlag håller just nu på att tas fram, och vi inväntar resultatet av det arbetet innan vi är
beredda att ta ställning till ytterligare åtgärder.
Centerpartiet
Respondent: Emma Petersson, kanslichef
Skademinimeringsprincipen är ett naturligt fokus i ANDTS-politiken. Vi vill prioritera stärkta insatser för att minska tobaksrökningen. Samtidigt bör det tas fram mer kunskap om effekterna av
nya tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter.
Kristdemokraterna
Respondent: Tove Fridman, kommittéhandläggare
Kristdemokraterna menar att försiktighetsprincipen ska råda inom tobakspolitiken.
Med försiktighetsprincipen, menar ni då skademinimeringsprincipen?
Ja, skademinimeringsprincipen passar bäst.
Liberalerna
Respondent: Martin Andreasson, kanslichef för Liberalernas riksdagskansli
Det tobakspreventiva arbetet ska bedrivas målmedvetet och nyrekryteringen hållas tillbaka genom bl.a. information, åldersgränser, punktskatter och förbud mot tobaksreklam. Alla som använder tobak ska ha tillgång till tobaksavvänjning via hälso- och sjukvården. Även nikotinprodukter
utan tobak har skadliga hälsoeffekter. Till detta kommer att nikotin är en ytterst beroendeframkallande substans. Liberalerna anser att folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna
ska bygga på kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den enskildes motivation
ska styra alla insatser som erbjuds.
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Miljöpartiet
Respondent: Åsa Lindhagen, tidigare finansmarknadsminister och biträdande finansminister
Vår inställning i tobaksfrågor grundar sig på de hälsorisker som finns. Folkhälsomyndigheten
följer forskningsläget när det gäller snus, vilket är angelägen kunskap i frågan.
Sverigedemokraterna
Respondent: Deniz Norgren, Chef för informationsavdelningen
Enligt vår kommitémotion på området utgår vi ifrån skademinimeringsprincipen.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-_H9023807
Moderaterna
Respondent: Albin Ström, politisk sekreterare
Moderaterna anser att det är skademinimeringsprincipen. Vi driver aktivt i riksdagen att ett systematiskt och metodiskt arbete som väger in olika skadeverkningar beroende på om det handlar
om tobaksrökning eller till exempel bruk av snus ska sättas igång för att fokusera på effektivast
möjliga reducering av de medicinska och sociala skadorna.
Vänsterpartiet
EJ SVARAT
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