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HEJ!
Våren rullar på i rasande fart och våra inspiratörer är mer och mer ute i
klasserna. Vår generalsekreterare Elin Ramfalk har inhämtat kunskap och
inspiration på den 15e världskonferensen om tobaksprevention, World
Conference on Tobacco OR Health, i Singapore. 124 länder och 2 600
världskollegor träffades under en fullspäckad konferensvecka. I jämförelse
med andra länders inspirerande arbete halkar Sverige efter. Detta är något
som även cancerfonden uppmärksammar i Cancerfondsrapporten 2012.
Cancerfonden framhåller att den internationella tobakskonventionen inte
efterföljs i Sverige och att tobaksrökningen betraktas som en politisk ickefråga. Vi måste på nytt göra en kraftansträngning; för folkhälsan, mot
tobak! Vårt fokus i detta arbete ligger på de unga och vikten av att just de
känner sig involverade i det tobaksförebyggande arbetet. Det är därför
vi med stolthet nu kan uppmana alla Sveriges barn och ungdomar att bli
delaktiga i detta arbete genom att bli medarbetare på Sveriges yngsta
reklambyrå, nystartade Agera!
/A Non Smoking Generation

AGERA
Agera är världens förmodligen yngsta reklambyrå. För på Agera är alla barn och ungdomar välkomna
som medarbetare. Byråns syfte är att minska tobaksanvändande bland ungdomar och involvera ungdomar i det tobaksförebyggande arbetet. Förhoppningsvis blir Agera även Sveriges största reklambyrå, i alla
fall till antalet medarbetare.
Agera ska vara en motvikt till alla de miljarder kronor som tobaksindustrin lägger på marknadsföring.
Kampen kan tyckas ojämn. Men vi har en fördel. Vi tror nämligen att ungdomar hellre lyssnar på andra
ungdomar än på stora företag som vill åt deras pengar och som vill få dem att börja använda tobak.
Genom aktiv kommunikation på Ageras hemsida/Facebook uppmuntras ungdomarna att själva utveckla
idéer kring hur man kan stärka barn och ungdomar att välja bort tobak. Under givna uppdrag från olika
uppdragsgivare genomförs den bästa idén i samarbete med uppdragsgivaren. Agera tar tillvara ungdomarnas egna engagemang och kreativitet i tobaksfrågan och stärker deras tro på sig själva! Följ Agera
och kolla in det första uppdraget genom att gilla Agera på Facebook: www.facebook.com/agerareklam
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BLOGGTRÄFF STOCKHOLM
Bloggträffen som ägde rum en söndag i mars på Clarion Hotel Stockholm, blev en succé! Till eventet kom
det 35st bloggare och gäster och lokalen fylldes snabbt med drivna, unga bloggare med olika inriktningar. Vi vill nå bloggare i egenskap av förebilder för 1000-tals unga, då de sätter trender, normer och har
kraften att påverka attityder kring tobak i vår målgrupp. Detta arbete ligger i linje med organisationens
grundidé- att skapa ett mode i att vara rökfri. Föreläsningen från A Non Smoking Generation nådde ut
med sitt budskap till både bloggarna och till deras läsare och det skapades många bra diskussioner kring
tobak och förebilder. Flera av bloggarna blev mycket engagerade i tobaksfrågan. Både A Non Smoking
Generation och gäster är nöjda med eventet!

Turnéer
VÄSTERNORRLAND
Vår inspiratörsansvarige, Hanna, var i februari
uppe i Härnösand och föreläste på Länstyrelsen
Västernorrlands stormöte. Där höll hon en utbildning/föreläsning om hur man på kommun/landstings-nivå kan arbeta tobaksförebyggande samt om
vad NSG kan erbjuda. Den 15 maj åker Hanna
upp till Sundsvall för att utbilda ett gäng skolsköterskor mfl. i ett liknande koncept.
DALARNA
Måndagen den 12/3, tog Erik och Henrietta det
tidiga tåget med destination Borlänge och åkte sedan vidare till Djurås. Där blev de upphämtade av
en trevlig kvinna som körde dem till Mockfjärd. Väl
framme bjöds det på fika och de hann även lyssna
lite på Kaj Pedersen, som föreläste om mental träning och personlig utveckling. Intressant! Sen var det
dags för klassbesök. Det blev ett härligt besök i lite
annorlunda miljö då de befann sig i en scoutstuga, men det blev lyckat! Även den lokala pressen,
Dalademokraterna, kom förbi och lyssnade och
fotade, roligt! Efter det begav inspiratörerna sig
till Djuråsskolan. Där det blev två klassbesök med
mycket pålästa elever, som kom med många frågor
och hade kloka tankar. Det blev riktigt bra besök,
med mycket frågor. Det blev en intensiv dag men en
väldigt rolig sådan.

Stöd oss!
Det finns många olika sätt att stödja vår
verksamhet och vi behöver det. Av dig som
privatperson, företag eller organisation.

GÄVLE
Tove och Erik har varit på turné i Gävle och det har
varit väldigt roligt! Det var med stora förväntningar
som de gav sig iväg. De har tillsammans hunnit med
att träffa 23 klasser på 4 dagar, så det har varit
intensivt, och väldigt bra! Erik lyckades till och med
ha besök hos en klass som inte skulle ha besök!
Han blev körd till fel skola och gick in och sa att
han skulle träffa femmorna på skolan. Lärarna såg
lite konfunderade ut men ordnade ett klassrum. När
det hela uppdagades blev det många skratt men de
var väldigt nöjda med besöket. Precis som det ska
vara när NSG är på turné! Gävleborna bjöd på
många bra diskussioner, frågor och synpunkter ute
i klassrummen. På en idrottsinriktad skola pratades
det länge om varför snus och hockey egentligen
kopplas samman, svaret engagerade många! Så
Tove och Erik säger; Tack Gävle, på återseende!
VÄRMLAND
Henrietta har varit på Värmlandsturné under vecka
13 och har besökt 4 stycken olika skolor runt om
i Kristinehamns Kommun. De klasser som har fått
besök är årskurserna 4-6, 8 och en gymnasieskola. Bemötandet från elever, lärare och kommun
har varit mycket bra! Det var redan prat om fortsatt
samarbete och intresseanmälningar för besök även
till hösten 2012, sån´t gillar vi!

SMS:a rökfri till 729 30 så skänker du 50 KRONOR eller använd
PG 90 1979-5 eller BG 901-9795. För fler sätt – kolla in vår webbplats
WWW.NONSMOKING.SE

