
17.5.2017

Þetta er til velferðarnefnd Alþingis og eru rök gegn ummælum Hjartarverndar og 
Krabbameinsfélagsins og WHO í grein sem er inná rúv(http://www.ruv.is/frett/vilja-banna- 
bragdbaetta-vokva-fyrir-rafrettur) .

Vonandi munið þið lesa rökin hér að neðan og sjá að hjartavernd og krabbameinsfélagið eru 
markvisst að eyðileggja þetta tól fyrir fullt af landsmönnum sem eru að reyna hætta að reykja 
með því að nota eimsprota(rafrettur) bara vegna þess að krakkar elska líka nammi og bjarta 
liti rétt eins og fullorðnir gera og hafa ávallt gert.

Ég sá grein eftir Hjartavernd þar sem þeir eru segja að þeir vilji banna alla bragðvökva í 
veipur sem eru ekki með tóbaksbragði og ég er hér að segja að ef þeir munu fá sínu fram að 
banna önnur brögð en tóbaksbrögð, þá mun það leiða fyrrum tóbaksfíkla aftur í sígaretturnar 
því þeir eru að reyna hætta reykja tóbak sem hefur tóbaksbragð.

Ég er að reyna hætta að reykja tóbak og þá vill ég ekkert tóbaksbragð í eimsprotann minn, því 
það mun einungis koma mér aftur í það að reykja sígarettur, því ég er fíkill í sígarettur og 
tóbaksbragðið mun endurvekja fíkn mína á þeim.

Þessi eimsproti er búinn að hjálpa mér að hætta reykja hefbundnar sígarettur daglega, það er 
vel vitað að sígarettur drepa fullt af fólki og Hjartavernd og Krabbameinsfélagið vilja berjast 
gegn þessu hjálpartæki sem er koma fólki útúr þeirri tóbaks fíkn sem er talsvert verri en 
nikótín fíknin og það á ekki að líðast.
Ríkið státar að almannahagsmunum og velferð fyrir fólkið í landinu og að takmarka 
eimsprotana fyrir fyrrum reykingarfólk mun alls ekki vera til velferðar fyrir heilsu þeirra, 
þegar eimsprotarnir munu vekja upp fíkn þeirra á tóbakinu og leiða þá í það aftur í 
sígaretturnar að sökum tóbaksbragðs í veipum, það ætti að vera forgangur ríkissins að koma 
sem flestum útúr tóbaksfíkninni eins hratt og mögulega hægt er, enda deyja margir af þessu.

Fólk er að bjargast útúr sígarettufíkninni og Hjartavernd og Krabbameinsfélagið vilja þau 
aftur útí dauðann með því að banna allt sem gerir þetta meira aðlaðandi fyrir reykingarfólk 
sem vill hætta, en getur það ekki sökum þess að plástrar og tyggjó gefa ekkert sömu upplifun 
og það að fá reyk eða gufu uppí sig.

Það er einn stærsti þátturinn á þessari fíkn er ávaninn að fá gufu eða reyk uppí lungun á sér, sú 
upplifun í eimsprotum gerði mér kleift að hætta reykja sígarettur á fyrsta degi eftir að ég 
byrjaði að veipa.
Það er ekki til annað tól sem getur gert þetta á svona skilvirkan máta á markaðnum, ekki neitt. 
Þetta tæki er alger snilld og ætti að vera studd sem tól til þess að hjálpa fólki að hætta reykja 
ef velferð fólksins í landinu er málið, því eimsprotar gera okkur kleift að eindurheimta heilsu 
okkar jafnvel þótt við getum ekki hætt að fá okkur nikótín.

Já það er satt að börn veipa en það mun ekkert stoppa þrátt fyrir bann á öllum brögðum en 
tóbaksbragði í vökvunum enda reykja börn oft á tíðum sígarettur með tóbaksbragði þrátt fyrir 
að börn mega ekkert kaupa sér þær en ekki er hægt að stoppa allt því miður, það er bara 
þannig og mun ávallt vera þannig því foreldrar geta ekki alltaf fylgst með öllu sem krakkarnir 
sínir gera.
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Þannig þessi rök eru um allar þúfur að banna önnur brögð en tóbaks brögð því það staðreynd 
að fullorðið fólk finnst nammi, kökur, ávexti og fleira gott á bragðið rétt eins og börn gera, 
þetta er raunveruleikurinn.
Fyrir einhverjum ástæðum þá vill hjartavernd og krabbameinsfélagið ekki sjá það að fullorðið 
fólk eins og ég elska veipa gott nammi,köku og ávaxta bragð. Bragð sem er mjög frábrugðið 
tóbakinu, enda erum við að reyna hætta reykja tóbak.

Engin heilvita maður myndi fara að neyða fyrrum áfengisfíkil í það að drekka vatn og djús 
með áfengisbragði, það væri klikkun að gera en ekki þegar það kemur að eimsprotunum útaf 
því krakkar gætu hugsanlega farið að veipa.(Ég skil það að hætta nota áfengi og að hætta nota 
tóbak með eimsprotum er ekki alveg sambærilegt en ég fann ekkert sambærilegt við 
eimsprotana.)

Ef þið ætlið að neyða alla sem vilja veipa til þess að veipa vökva með tóbaksbragði, þá munuð 
þið ýta þeim einstaklingum sem eru að reyna hætta reykja tóbak aftur í tóbakið og aftur í 
dauðann.

Ég vona það að þið viljið ekki hafa það á samvisku ykkar að hafa hindrað fólk að komast útúr 
sigarettu fíkninni og deyja sökum þess útaf Hjartavernd getur ekki skilið það að fullorðið fólk 
elskar nammi líka rétt eins og börn.

Ég borða nammi, snakk og kók og ég er ekki krakki, þessir veip vökvar eru stílaðir til mín og flest 
allra því ég og flest allir elska gott bragð af nammi og kökum.
Þótt umbúðirnar séu litríkar, þýðir ekki að þau séu fyrir krakka enda elskar fólk liti eða er verið að 
segja mér að Kjarval listmálverk er stílað fyrir krakka eða hvaðeina list sem er litrík og leikur við 
augað ? List er aðlandi fyrir alla börn, konur og kalla það hefur alltaf verið þannig.

Ef það verður eyðilagt þetta fyrir okkur fyrrverandi reykingarfólk þá mun dauði þessa fólks vera á 
ykkar höndum, hjartavernd, krabbameinsfélagsins og ríkissins. Því þið tölduð það ásættanlegt að 
taka allt burt sem gerir þetta að betri kosti fyrir reykingarfólk til þess að hætta reykja tóbak, alls 
ekki almannahagsmunir þar á ferð ef að hjálpa fólki frá tóbaki sé málið.

Það er vel vitað ef þú gefur fyrrverandi fíkli eitthvað sem minnir hann á fyrrverandi fíkn sína, þá 
mun hann líklegast snúa aftur í efnið sem hann var fíkill í og að neyða okkur að bara veipa vökva 
með tóbaksbragði mun akkúrat gera það.

Þetta mun gerast ef þið bannið brögðin eins og þau eru í dag og aðeins leyfa sígarettu brögð sem 
flestir vilja ekkert sjá í veip vökvana sína, því þeir eru að reyna hætta reykja tóbak.

Það er ekkert sem segir mér það að nikótín veipur eru stílaðar inná krakka, því ef það er 
áhyggjuefnið að vernda krakka þá ættuð þið að vera reyna banna allan sykur vörur útí búðum 
sem er þá líka stílaður fyrir krakka, því það er vel vitað að sykur drykkir drepur ógrynni mikið af 
fólki vegna offitu og hjartaáfalla og annað.
Krakkarnir allir eru sólgnir í sykur og eru í raun fíklar á sykri og fá flest allir mikið af honum sem 
gerir þá að ævinlegum sykurfíklum sem ég er líka.
En það er engar forvarnir gegn þeirri sykurfíkn sem hefur verið sýnd sé verri en kókaínsfíkn í 
rannsóknum erlendis og það ætti í raun að hafa aldurstakmark á neyslu sykurs til þess að sína 
hve alvarleg sú neysla er samfélagslega.
Ég persónulega á mjög mjög erfitt að hætta neyta sykurs eftir að hafa ánetjast honum frá ungum 
aldri, þannig fyrir mér eru veipur ekkert verri en sykur, en ég er ekki að styðja það að leyfa 
börnum að veipa því þetta tól var skapað til þess að hjálpa fólki úr reykingum og vonandi haldið 
þið því þannig.

Sígarettur eru ekki bara nikótin heldur eru 4000 mismunandi efnahvörf í þeim sem er mesti 
skaðvaldurinn. Þannig ekki hlusta á áróðrið að veipur eru ekkert skárri og banna allt sem gerir 
þetta skemmtilegt fyrir okkur og þar að leiðandi valda óbeint dauða margs fólks. Fólk sem hefði 
getað hætt að reykja sígarettur með veipum og bjargað lífi þeirra, þetta er búið að gerast



markvisst aftur og aftur og tölurnar sýna þetta vel að veipur er gott fyrirbæri til þess að hætta 
reykja og endurheimta heilsuna sýna.

Skýrslan frá the Royal College of Physicians sýnir það að veipur eru 95% skaðminni en sígarettur 
en Hjartavernd, Krabbameinsfélagið, EU né WHO draga upp rök sín annar staðar. Rök sem koma 
frá gömlum skýrslum og gömlum gögnum sem eru oft á tíðum rangar ef ekki alltaf.
Því það sem stóru tóbaksfyrirtækin og lyfjafyrirtækin eru að gera er að reyna bola út litlu gæjanna 
inná þessum markaði.
Með því að ýta þessum reglugerðum í gegnum WHO og EU sem gerir framleiðslu á vökvum alltof 
dýrt vegna eftirlits kostnaðar sem er alltof hár fyrir lítil sprotafyrirtæki að eiga fyrir.
Ef reglugerðir WHO fara í gegn þá munu fullt af Íslenskum fyrirtækjum sem eru að byrja búa til 
vökva munu þá ekki geta farið inná markað í framtíðinn og þá verður engin íslensk framleiðsla á 
þessum vörum.
þokkabót þegar öll tækin nema tækin frá tóbaksfyrirtækjum verða bönnuð eins og þau eru að 

gera í Bretlandi núna 20.Maí, þá munu stóru tóbaksfyrirtækin koma með ódýrari vörur inná 
markað til þess að taka yfir markaðinn.

Þessar reglugerðirr sem Óttar er fyrir, þær eru akkúrat stílaðar fyrir þær vörur frá 
tóbaksfyrirtækjunum t.d. það í reglugerðinni er takmörkun á stærð tanka í 2.5ml á eimsprota og 
allir tankarnir í eimsprotunum frá tóbaksfyrirtækjunum eru akkúrat 2.5ml í stærð, þetta er auðséð 
að þessa reglur eru stílaðar fyrir tóbaksfyrirtækin og þeirra vörur.
Líklegast gætu þeirra eimsprotar líka verið mun meira ávanabindandi, því þeir þurfa ekki að svara 
fyrir neinum um hvað er í þeirra eimsprotum.
Enda kaupa þeir sig í gegnum allt, því við höfum ekki ennþá fengið fulla innihaldslýsingu frá 
tóbaksfyrirtækjunum um hvað er inní sígarettu á sígarettupakkann í dag en það á að vera fyrir 
veip vökvana ? Soldið tvísýnt og óréttlátt frekar þrýsta á það að uppljóstra hvað er í sígarettunum 
og setja það á pakkana því fólk á líka fullan rétt á að vita hvað er í þeim þar líka.

Ég var áður barn og ég reykti sígarettur þegar ég var 13-14 ára gamall ef veipur hefði verið til þá 
væri ég í miklu betra líkamlegu formi en ég er í dag og væri kannski hættur að neita nikótíns, en 
eitt er með vissu, ég reykti sígarettur og ég komst auðveldlega í þær.

Að banna veipur eða nammi bragð mun ekkert sporna gegn því að krakkar komist í tóbak sem 
þeir gera í dag í gær og á morgun og ef Hjartavernd, krabbameinsfélagið og WHO fær sínu fram, 
þá er verið sporna gegn því að þeir krakkar sem ánetjast sígarettum á ungum aldri að geta komist 
úr þeirri fíkn með veipum seinna í framtíðinni og þá er alls ekki verið að hugsa um börnin.

Endilega farið yfir þessa skýrslu (https://www.rcplondon.ac.uk/proiects/outputs/nicotine- 
w ithout-smoke-tobacco-harm-reduction-0) frá the Royal College of Physicians sem er 
vönduð rannsókn og sýnir það að veipur eru mun skaðminni kostur en sígarettur.

Ekki hlusta mig segja ykkur það, hlustið á vísindamennina sem eru að segja okkur þetta í 
þessari skýrslu og ég vill minna á að RCP eru sama stofnuninn sem gaf það fyrst fram að 
sígarettur valda krabbameini og dauða, án efa eru þeir ekki með hagsmuni að gæta nema 
auðvitað að vernda líf fólks frá dauða sem þið vonandi viljið líka í velferðarnefnd Alþingis.

Takk fyrir og takk fyrir þjónustuna,
S igurður Ragnar Sigurðsson
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