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Tobaksfria veckan 
A Non Smoking Generation stärker Dizza Tobak  
 
Varje år börjar 16 000 ungdomar röka1 och så många som 25 procent2 av rökarna i 
årskurs nio uppger att de har provat på narkotika. Dizza Tobak är en rikstäckande 
kampanj och skoltävling för årskurs 6 och 7 som syftar till att motverka att ungdomar i 
tidiga åldrar börjar röka eller snusa. A Non Smoking Generation välkomnar 
kampanjen som initierades av Pfizer i samarbete med bland andra SAMBA (Samarbete 
för barnen).  
 
Kampanjen vill få Sveriges alla sjätte- och sjundeklassare att påverka varandra och andra 
ungdomar att våga säga nej till tobak. Nyligen inleddes en tävling där skolklasser deltar med 
att ta fram den bästa “anti-tobakstidningen”. Tävlingen pågår ända fram till sista mars 2009. 
 
– Det är en mycket oroande utveckling att så många unga börjar röka även långt in på  
2000-talet. A Non Smoking Generation har i årtionden bedrivit ett mycket aktivt preventions- 
och opinionsarbete och ändå återstår mer arbete än någonsin. Samhället kan inte vila i frågan 
och vi måste hela tiden förnya oss och hitta nya sätt att stärka ungdomar att välja bort tobak, 
säger Fredrik Söderhielm, generalsekreterare på A Non Smoking Generation. 
 
Tobaksanvändning är ofta inkörsporten till andra missbruk och kan göra att många ungdomar 
riskerar att hamna i utanförskap. Så många som 25 procent av rökarna i årskurs nio uppger att 
de även har provat på narkotika.  
 
– Det ska bli coolt att säga nej till tobak! Det bästa för hälsan är ju att aldrig börja röka och då 
är det extremt viktigt med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Här kan vi som 
företag tillsammans med våra samarbetspartner i Dizza Tobak göra en samhällsinsats där alla 
blir vinnare, säger Bengt Mattson, projektledare för Dizza Tobak på Pfizer. 
 

                                                 
1 Källa: Cancerfondens rapport 2008 
2 Källa: Sammanställning av undersökning bland ungdomar i Stockholms kommuner, Stockholms Läns 
Landsting, Jörgen Larsson 
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Dizza Tobak-kampanjen är en del av en större kampanj, “Kraftsamling för barnen”, som 
syftar till att sätta barn- och ungdomsfrågan på den politiska dagordningen inför riksdagsvalet 
2010.  
 
Fakta om Dizza Tobak, tidningstävlingen 
På www.dizzatobak.se går klassen in och registrerar sitt deltagande. Flera klasser från samma 
skola får gärna skicka in tävlingsbidrag, dock inte mer än ett tävlingsbidrag per klass. 
Slutdatum för inlämnande av bidrag är 1 april 2009. De vinnande bidragen kommer att 
belönas med: 
1:a pris 10 000 kr till klasskassan 
2:a pris 5 000 kr till klasskassan 
10 st 3:e pris 2 500 kr till klasskassan. 
Resultaten redovisas i mitten av maj 2009 på www.dizzatobak.se 
 
För mer information kontakta:  
Cecilia Björkman, informationschef Pfizer AB, 08-550 522 96, 0768-89 22 96 
Bengt Mattson, projektledare för Dizza Tobak, CSR- och miljöchef på Pfizer AB,  
0768- 89 25 87 
Fredrik Söderhielm, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, 08-10 93 00, e-post: 
fs@nonsmoking.se 
 
Pfizer AB 
Pfizer AB är initiativtagare till projektet Dizza Tobak. Pfizers övergripande målsättning är att 
vi ska bidra till att människor ska kunna leva ett längre, friskare och bättre liv. 
Utgångspunkterna för vårt ansvarstagande finns att hitta i tvärsnittet mellan människors 
behov av bättre hälsa, intressenternas förväntningar och inom våra egna kompetensområden. 
Grunden i vårt ansvarstagande är att upptäcka och utveckla nya läkemedel som botar, lindrar 
eller förebygger ohälsa. Information om Pfizer finns på www.pfizer.se och 
http://ansvarsblogg.pfizer.se  
 
SAMBA – Samarbete för barnen 
SAMBA är en partipolitiskt och religiöst obunden intressegemenskap av organisationer och 
enskilda personer som arbetar för och med barn. Under de kommande åren kommer SAMBA 
att driva kampanjen ”Kraftsamling för barnen” med stöd av ett 40-tal organisationer 
(Friends, Fryshuset, Klassmorfar, Farsor & Morsor på stan, KRIS, Plan Sverige, Stockholms 
Stadsmission, Sveriges Elevråd – SVEA med flera). Information om SAMBA finns på 
www.samba.nu 
 
A Non Smoking Generation 
A Non Smoking Generation arbetar för att barn och ungdomar aldrig ska börja använda 
tobak. Vi gör det genom klassbesök, information, utbildning, tävlingar och kampanjer. Vår 
verksamhet drivs som en politiskt och religiöst obunden stiftelse – helt utan vinstintressen. A 
Non Smoking Generation finansieras genom ekonomiskt stöd från privatpersoner, företag, 
landsting, kommuner, staten, organisationer, fonder och andra stiftelser. Information om A 
Non Smoking Generation finns på www.nonsmoking.se  


