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WHO ignorerar rösterna från 20 miljoner framgångsrika före detta rökare 
 
INNCO är en global allians av nikotinkonsumentorganisationer som lanseras för att kräva 
samråd med globala tillsynsmyndigheter. Säkrare nikotinprodukter räddar liv. Det är hög tid 
för WHO att erkänna även nikotinisters grundläggande rättigheter, och stödja informerade 
val för bättre hälsa. 
 
Den internationella alliansen av konsumentorganisationer (INNCO), blir en viktig global aktör som 
representerar civilsamhället inom opinionsbildning kring säkrare nikotin. Nätverket företräder över 
20 miljoner före detta rökare i världen. 
 
Nätverket samlar ledande civilsamhälleorganisationer från över femton länder för att driva en 
uppsättning gemensamma mål. INNCOs syfte är att göra det lättare för rökare att byta till säkrare 
alternativ än cigaretter, som är den ledande undvikbara orsaken till sjukdom och död i världen. 
 
"Medan röktobak fortfarande är den vanligaste (och ofta dödliga) nikotinprodukten, är detta något 
som håller på att förändras, snabbt", säger Nya Zeelands talesman Nancy Sutthoff. "Elektroniska 
cigaretter och snus erbjuder konsumenterna betydligt säkrare alternativ till röktobak, och till 
skillnad från konventionella nikotinersättningsläkemedel, njuter konsumenterna av dessa." (Snus 
är en rökfri tobaksprodukt med extremt låg risk som ofta används i Sverige, det land i Europa som 
har lägst andel rökare och minst tobaksrelaterad sjukdom.) 
 
INNCO betonar att rökrelaterade sjukdomar dödar cirka sex miljoner människor varje år, och allt 
som kan minska denna fruktansvärda börda bör välkomnas. E-cigaretter i synnerhet, är en 
produktrevolution. Folkhälsomyndigheterna i England, och även Royal College of Physicians, 
anser det osannolikt att riskerna kan överstiga 5% av riskerna med röktobak. 
 
Bland INNCOs prioriteringar fins krav på slut på förbud, oproportionerlig reglering, och 
avskräckande relativ beskattning av säkrare nikotinprodukter som e-cigaretter och snus. Nätverket 
önskar föra en dialog med Världshälsoorganisationen (WHO) - om dess motstånd till e-cigaretter 
och andra väsentligen säkrare sätt att använda nikotin - en fråga som INNCO dessutom anser 
bidrar till en stigande trend av förbittring och misstro mot FNs hälsoorganisation. 
 
INNCO är oroade över att WHO har visat en generellt negativ reaktion på e-cigaretter sedan de 
introducerades. Trots den ökande mängden vetenskapliga bevis som stöder den unika potentialen 
för massiv skademinskning, tenderar WHO att konsekvent ignorera positiva signaler och i stället 
selektivt fokusera på ogrundade farhågor. 
 
WHO:s sjunde partskonferens (COP7) om Ramkonventionen för Tobakskontroll (FCTC), kommer 
att äga rum i New Delhi nästa månad och INNCO bedömer att det är troligt att organisationen 
kommer att försöka befästa den negativa hållningen mot skademinskning ytterligare. Agendan 
innehåller flera förslag som, om de skulle antas, skulle göra det svårare för före detta rökare att 
fortsätta vara rökfria, och svårare för rökare som vill byta. Det blir omöjligt, eller i vart fall svårare, 
att köpa, få relevant information om, samt försämrade möjligheter att använda, lågskadeprodukter 
på ett sätt som reflekterar faktisk risk. 
 
INNCO finner WHO:s vägran att samarbeta med de viktigaste intressegrupperna oroväckande. Det 
är faktiskt konsumenter som använder lågrisknikotinprodukter, och att helt ignorera konsumenter 
under konferenser och beslutsprocesser motsäger helt FN:s och WHO:s egna policys att alltid 
samarbeta nära med berörda samhällsgrupper. 
 



 

 

Vid tidigare möten blev den fria pressen avvisade direkt efter inledande anförande. INNCO oroas 
av att WHO verkar ha normaliserat en kultur helt utan insyn; att WHO FCTC COP konferensen är 
ett helt slutet rum som håller lektioner i hur att exkludera berörda grupper från beslut som direkt rör 
dem. 
 
Den 2 oktober skrev INNCO till Margaret Chan, Generalsekreterare för Världshälsoorganisationen, 
med analys och synpunkter på WHO FCTC COP7 rapporten "Electronic Nicotine Delivery Systems 
and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS)” och formellt begärt ett möte för att 
diskutera vår oro över ökande och oproportionerlig global reglering. INNCO har inte fått något svar 
ännu. 
 
Utvecklingsansvarig för nätverket är Judy Gibson, en erfaren konsumentförespråkare från 
Storbritannien. "INNCO avser att vara en spjutspetsorganisation för ett globalt skifte mot 
lågriskprodukter (harm reduction)" säger hon. "Vi är en samlingskanal för de mest inflytelserika 
nikotinkonsumentorganisationerna i världen, men vi företräder också de som inte har någon röst 
alls; de som risker åtal och straff för att ha gjort ett medvetet val att sluta andas in dödlig tobaksrök 
och byta till något mycket säkrare." 
 
Gibson lade till: "Över 20 miljoner människor beräknas ha bytt till säkrare nikotinprodukter - och 
INNCOs avsikt att se till att deras röster och erfarenheter hörs. "Ingenting om oss utan oss" - det är 
dags att börja prata." 
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2. INNCO BACKGROUND - AVAILABLE FROM WEBSITE INNCO.ORG 
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