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Kære sundhedsminister
Kære sundhedsordførere
Kære medlemmer af EU-parlamentet
Dette brev sendes på vegne af forbrugerne af e-cigaretter/e-damp i Danmark – DADAFO – Dansk e-Damper Forening, med håbet om at I vil læse og forstå de vedhæftede
dokumenter – om hvordan de bedste intentioner, om at gøre noget godt for børn og unge, kan have store utilsigtede konsekvenser for voksne forbrugere.
Som politikere kan I kun lovgive, ud fra de oplysninger og den viden som I bliver præsenteret for – og den viden viser sig desværre at være mangelfuld på mange punkter.
I risikerer at gøre mere skade end gavn, hvis lovforslagene omkring e-cigaretter/e-damp bliver gennemført. Specielt drejer det sig om restriktioner på smagsvarianter og
forbud mod præsentation af produkter på bl.a. online dampbutikker m.m. Den nuværende lovgivning har vist sig faktisk at have haft den ønskede effekt, hvilket viser sig
tydeligt i de officielle brugstal for børn og unge, opgjort siden 2014 – og med de seneste tal fra Danskernes Rygevaner fra 2019. Børn og unge anvender ikke e-cigaretter i
bekymrende grad. Faktisk er antallet af børn og unge som enten anvender eller har prøvet en e-cigaret, de laveste siden 2014.
Den nationale handleplan mod børn og unges rygning, støtter vi op om, som forbrugerforening for e-damperne i Danmark. Vi understreger dog, at dette brev udelukkende
drejer sig om de foreslåede lovændringer omkring e-cigaretter/e-damp. Forbrugerne af e-cigaretter/e-damp i Danmark kan sagtens se fordele i lovforslagene, når det
gælder tobakscigaretter – som desværre stadig er det foretrukne valg for mange børn og unge, som det første produkt de prøver/eksperimenterer med.
Sundhedsministeriet sendte den 17. april d.å. en notifikation ang. lovforslagene om den nationale handleplan, til kommentering ved EU-kommissionen. Der var en tre
måneder lang høringsproces, hvor partshavere fra hele Europa kunne indsende kommentarer. Og der kom rigtigt mange kommentarer. Bl.a. har flere af EUmedlemslandene repræsentanter indsendt kommentarer – og Kommissionen har også kommenteret lovforslagene. Kommissionen har anmodet Sundheds- og
Ældreministeriet/Erhvervsstyrelsen, om at uddybe baggrunden og grundlaget for mange af de foreslåede lovændringer. Dette har medført, at høringsperioden er udvidet
med tre måneder – indtil den 19. oktober 2020.
De europæiske dampere (brugere af e-cigaretter) har også lagt mærke til de foreslåede restriktioner i Danmark, og via forbrugerorganisationen ETHRA, European Tobacco
Harm Reduction Advocates, der repræsenterer 21 forbrugerorganisationer fra 16 EU-medlemslande, er der fremsendt yderligere kommentarer til EU-kommissionen.
Kommentaren fra ETHRA, er vedhæftet i dette brev, sammen med kommentaren fra DADAFO. Vedhæftet er også DADAFOs høringssvar i forbindelse med den nationale
høring af lovforslaget, der udløb den 21. februar 2020. I dette høringssvar kommenterer DADAFO, at ændringerne til love vedr. e-damp/e-cigaretter er unødvendige, da
gældende lovgivning har vist sig at have den ønskede virkning – nemlig at forhindre børn og unge i at anvende produkterne. Det viser sig, at de fleste børn og unge ikke
finder interesse for produktet, da det i deres øjne er ”et rygestopprodukt for voksne”, og lige så ”yt” at blive set med, som en ”fidget spinner”. Som nogen måske kan
huske, var en fidget spinner noget som alle børn og unge måtte have for to år siden, men i dag er der ingen der anvender dem mere. Det samme er tilfældet med edampere/e-cigaretter.
Debatten i medierne og misinformation om produktet fra bl.a. USA, har desværre også haft yderligere negative konsekvenser. I undersøgelsen ”Danskernes Rygevaner
2019”, kan der ses et stort fald i antallet af voksne der anvender e-damp på daglig eller lejlighedsvis basis; Voksne rygere har nu overvejende den tro, at e-cigaretter er lige
så eller mere skadelige end tobakscigaretter, og derfor er der flere og flere tobaksrygere som holder fast i deres tobaksforbrug, i den tro at e-cigaretter ikke reducerer
potentiel skade for helbredet.
Tobakskadereduktion virker – og produkter s.s. e-damp/e-cigaretter, snus, tobaksfri snus, tyggetobak, heat-not-burn cigaretter, farmaceutiske nikotinerstatningsprodukter
m.fl. er netop skadereduktion, der burde være en del af værktøjskassen, som rygere der gerne vil stoppe med at ryge, kan anvende.
Som talerør for damperne i Danmark, og i denne anledning også forbrugerne i hele Europa, vil vi bede jer om at tænke jer grundigt om, inden I vedtager yderligere
stramninger og restriktioner, som kan vise sig at have gevaldige utilsigtede konsekvenser. E-damp er et tobakskadereducerende produkt, for voksne rygere som gerne vil
stoppe med at ryge. Tallene fra Danskernes Rygevaner 2019, viser med al tydelighed at e-damp er det mest foretrukne alternativ og den metode med største succesrate for et helt og varigt rygestop, hos den danske rygende befolkning.
DADAFO står gerne til rådighed for en uddybende samtale – med både sundhedsministeren, sundhedsudvalget – og gerne med de danske medlemmer af EU-parlamentet.
Tobaksproduktdirektivet skal næste år debatteres, og på baggrund af den debat forventes direktivet at blive revideret i de efterfølgende år. De europæiske forbrugere vil
gerne sikre sig, at produkterne og handlen med produkterne, som for mange har medført en betydelig forbedring i livskvalitet og helbredstilstand, ikke bliver pålagt
yderligere og unødvendige restriktioner.
DADAFO vil også med dette brev anmode om foretræde for sundhedsudvalget, ved næste kommende lejlighed. Der er sendt en formel anmodning via formularen på
Folketingets/Sundhedsudvalgets hjemmeside.
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