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Ämne: Inbjudan klar till årets politikerlunch tobak och hållbarhet till 21 november
Prioritet: Hög
 
Hej alla!
Nu ligger inbjudan ute och det är dags att med ER hjälp nu börja spridas till länets politiker och riksdagspolitiker.
 

Detta är den årliga lunchen där vi kopplar tobak/nikotinprodukter till hållbarhet på tobaksfria dagen. Vi planerar
upplägget tillsammans på Uppsalas nätverk för Tobacco Endgame 2023 – där flera aktörer även från vissa av länets kommuner bland annat
deltar. Ni brukar kunna bistå i spridningen till Region- och lokal politikerna. Regionens tjänstepersoner tar fram en lämplig regionpolitiker
som ger sina avslutningsord och kanske kopplar till RUS/Agenda 2030. Hoppas i kan hjälpa till i år igen. Ni är själva som nyckelfunktioner och
kontakter för ANDT-frågorna också välkomna att anmäla er.
 
Vi är extra glada att vi i år har fått med Parul Sharma som är ordförande för svenska Amnesty sedan 2020 och var ordförande för regeringens
delegation för FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.
Har ni någon synpunkt innan vi nästa vecka börjar sprida (gå in på eventet via länken) så gör gärna detta omgående.
 
För övrigt önskar jag er en härlig hösthelg!
/Anna
 

Välkommen till en dialoglunch för Uppsala läns förtroendevalda
 
Barn och ungas rätt till hälsa och en nikotinfri framtid – en del av Sveriges hållbarhetspolitik
21 november kl 11.00-13.15 -vi bjuder på lunch.
Länk till inbjudan och program: Barn och ungas rätt till hälsa och en nikotinfri framtid – en del av Sveriges hållbarhetspolitik | Länsstyrelsen
Uppsala (lansstyrelsen.se)
 
Landshövding Göran Enander hälsar välkommen till årets dialoglunch för förtroendevalda om hur tobak och nikotinprodukter
påverkar barn och ungas möjlighet till en hälsosam framtid och Sveriges arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. I den av
riksdagen forna ANDT-strategin togs ett beslut om ett rökfritt Sverige år 2025. För barn och unga var visionen att ingen ska börja
använda tobak.

Det behövs krafttag mot tobak och nikotinprodukter för ungas möjlighet till en hälsosam framtid De flesta som blir beroende
av cigaretter, e-cigaretter, brunt eller vitt snus blir det när de är barn. Barn ser nikotinprodukter överallt: i mataffären, i skolan och på
sociala medier. Det är dags att ändra på
det.                                                                                                                                                                                                                 
                                                      En viktig friskfaktor för att barn och unga ska få en bra start i livet är tillgång till en meningsfull
fritid och en miljö som främjar hälsa. Lagen om rökfria utomhusmiljöer gör att både barn och vuxna nu kan vistas på många ställen
utan att besväras av rök. Det tycker nio av tio är bra. Rökfria miljöer gör rökbeteendet mindre synligt, vilket i sin tur kan minska
barn och ungas nyfikenhet på rökning I programmet får du information om hur en idrottsförening arbetar med frågan.

Tobak och nikotinfrågan – en del av Sveriges
hållbarhetspolitik                                                                                                                                                               Hur långt har
vi kommit i Sverige? Parul Sharma är ordförande för svenska Amnesty sedan 2020 och var ordförande för regeringens delegation
för FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Hon ger sina perspektiv på vad vi i Sverige på alla nivåer borde stärka.
I den efterföljande workshopslunchen för vi tillsammans en dialog om: Vad kan förtroendevalda göra – vilka beslut och
ageranden behövs?

Målgrupp: Du som är politiker från länets kommuner, regionen och på nationell nivå får under lunchen en belysning och möjlighet
att diskutera detta folkhälsoproblem. Detta som en del i arbetet med att uppfylla målen för Agenda 2030. Är du sakkunnig i frågan
eller tillhör länsnätverket för Tobacco Endgame är du också välkommen.
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Var: Hälsoäventyret, Fålhagsleden 49, Uppsala.
 
Varmt välkomna önskar:
 
Margareta Pantzar, ordförande Uppsalas länsnätverk Tobacco Endgame och
Yrkesföreningar mot tobak,
Anna Haid, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län och
Carina Hesse Bolin, verksamhetschef Hälsoäventyret Uppsala län
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