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Världens vanligaste skräp är cigarettfimpen. Josefina Cerda och Louise Johansson föreläste om tobakens dolda problematik.
Klockar Mattias Nääs

Tobakens dolda effekter
BORLÄNGE

Tobakens påverkan på hälsan har nog få gått miste om.
Desto mer i skymundan hamnar tobaksindustrins påverkan på både miljö och hälsa för de hundratusentals barn som
arbetar på tobaksodlingarna.
"A non smoking generation" är på föreläsningsturné på gymnasieskolor i Dalarna
och i tisdags kom de till Borlänge.
McDonalds, Coca Cola Company och Microsoft är tre av världens största företag.
Tillsammans omsätter de miljarder kronor om året. Men de tre största
tobaksföretagen i världen omsätter ändå mer pengar än de tre andra internationella
företagen tillsammans.
– Tobaksföretagen har därför alla resurser att förbättra situationen hos de som
jobbar på tobaksfälten, men det finns inget intresse, säger Louise Johansson
föreläsare på A non smoking generation.
Föreläsningen "Tobaksbarn" som nu ges på en rad dalaskolor däribland
föreläsningar kommer att göras i
Hagagymnasiet, syftar till att sätta fokus på tobaksindustrin och barnarbete och inte Fem
Dalarna i veckan, ett försök i att få
på själva tobaksanvändandet och dess hälsoeffekter.
ungdomar att själva avstå från tobak.
Fotograf: Klockar Mattias Nääs
– Tobaksbolagen säger ju att de är emot barnarbete och att de anställer bara vuxna.
Men problemet är att familjerna måste ta hjälp av sina barn för att klara skörden
därför arbetar hundratusentals barn för tobaksindustrin, säger föreläsaren Josefina
Cerda.
Att barnen "hjälper" sina föräldrar som är anställda har företagen ingenting emot, för att familjerna ens ska få ta lån av
tobaksbolagen för att kunna köpa gödnings- och besprutningsmedel måste de ha minst två barn så att företagen vet att de
kommer kunna klara jobbet.
– I besprutningsmedlet finns tungmetaller som krom och kvicksilver. Det finns ekologiska alternativ men tobaksbolagen
har inget intresse i att byta för inga krav sätts på dem att göra det, säger Louise Johansson.
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Säg din mening, kommentera artikeln nedan. Du behöver ha ett konto hos Facebook. Här är vår regler:
Respektera dina meddebattörer och personer som omnämns i artikeln. Namnge inte, svär inte, kränk inte och
uppmana inte till brott. Håll dig till ämnet och ha en hyfsad ton. Strider ditt inlägg mot lagen kan du själv komma
att hållas ansvarig för det.
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