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Høybråtens 
plass 

Det har lenge vært stille rundt Dagfinn Høybråten. 
Men røykelovens far og KrFs mangeårige partileder har

 på ingen måte lagt politikken på hylla. 
Han har bare satt seg på andre siden av bordet. 

Tekst: Marianne Strand  Foto: Nikolai Linares, NTB produksjon

INTERVJUET

A vslappet og løsere i 
snippen enn vi kan 
huske, fremstår man-
nen som har måttet stå 
imot utallige haglbyger 
med skjellsord med 

glimt i øyet og tilbakelent ro. 
I København lever han ut nordisten i 

seg, og som generalsekretær for Nordisk 
ministerråd har han åpenbart funnet sin 
trivsel. 

- København er en overraskende 
trivelig by, smiler han der vi rusler ut på 
Højbro Plads, rett utenfor sekretariats-
døren, og med det meste som rører seg 
av politisk betydning innen en radius på 
noen få minutter. 

Høybråten har gjort danske av seg 
på flere måter. Ikke bare snakker han 
dansk når han er ute i Københavns gater, 
han har satt bilen hjemme i Norge. I lik-
het med over halvparten av københav-
nerne bruker han sykkel når han beve-
ger seg fra A til B. At han og kona Jorunn 
impulsivt kan bestemme seg for å gå på 
kino, og sitte i kinosalen 20 minutter 

etterpå, er heller ikke hverdagskost for 
en fra Høybråten gård på Nesodden. At 
han taler dansk ute har sin årsak.

- Det er det ultimate nederlag for en 
nordist å bli snakket engelsk til av en 
danske, forklarer han. 

RÅDMANNERFARING
Veien fra rådmannstolen i Oppegård 
til Kongens by har vært fylt med både 
statsrådsposter, partipolitikk, røykelov 
og vaksineprogram. Utallige utredninger, 
partilederdebatter og samarbeidskon-
stellasjoner senere har han altså satt mål 
av seg til å sette fart på og modernisere 
det nordiske samarbeidet. 

Selvsagt har han respekt for politikere 
og politikk. Han har jo tross alt vært en 
selv. Men det er i krysningen mellom 
embetsverk og politikk han trives best. 

- Jeg vet hva man verdsetter på begge 
sider av bordet. Kjernen i det er at man 
skal forstå politikk, men også vite sin 
plass, understreker han. Har han i tillegg 
politikere med klare mål og som er kon-
sistent over tid, så trives han godt. 

DAGFINN 
 HØYBRÅTEN  

GENERALSEKRETÆR I 
NORDISK MINISTERRÅD 

Alder: 58 år
Sivilstatus: Gift

Oppvekst: 
Oslo

Utdanning: 
Hovedfag i Statsvitenskap, 

Universitetet i Oslo  
Yrkeserfaring: 

Mangeårig 
stortingsrepresentant, 

parlamentarisk leder og 
statsråd for KrF, med bred 

nordisk erfaring. Mangeårig 
styreleder for Den globale 
vaksinealliansen (Gavi), i 

dag spesialutsending. Han 
har også fartstid som tryg-
dedirektør, direktør i KS og 

rådmann i Oppegård. 

Veien videre: Hvor veien går videre etter København er uklart. 
Høybråten vedgår at det er «spennende å jobbe internasjo-
nalt», men innser også at det er noe som drar hjemme, blant 
annet i form av snart åtte barnebarn.
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Den dag i dag høster han av erfaringen 
han fikk i årene som rådmann i Oppegård 
kommune tidlig i karrieren. Forskjellen på 
en rådmannsjobb og en generalsekretær i 
Nordisk ministerråd er ikke så stor, mener 
Høybråten. 

- Utgangpunktet er fortsatt at det er det 
kommunale perspektivet som er viktig. 
En del jeg har med meg fra rådmannsstil-
lingen bruker jeg i dag. Det er påfallende 
mange likheter. Jeg er ganske kommunal i 
mitt hode. Jeg pleier å si at det finnes bare 
en virkelighet, og det er den lokale. Når du 
jobber på andre nivåer er testen hvordan 
det du gjør kan endre et lokalsamfunn. Det 
er i lokalsamfunnet folk fødes, lever og dør. 
De samlede rammebetingelsene som en 
rådmann har i et lokalsamfunn, er ikke ulike 
det jeg har i dag som generalsekretær. 

MÅ DELE ERFARINGER
Ministerrådet er de nordiske regjeringenes 
offisielle samarbeidsorgan, og arbeider for 
felles løsninger «som gir synlige positive ef-
fekter for alle som bor i Norden». Høybråten 
er både heftig og begeistret over mulighete-
ne som ligger i det nordiske samarbeidet. 

- Utgangspunktet er fantastisk. Norden 
har et sterkt historisk og kulturelt felleskap. 
Vi er sterkere sammen enn hver for oss. Vi 
må finne ut hvor potensialet ligger. 

Punkt for punkt gjennomføres nå en 
rekke strategiske analyser av sentrale samar-
beidsområder i Norden. Helse er allerede 
levert, analysen av arbeidsmarkedet er satt i 
gang, og i løpet av året skal også energifeltet 
på Høybråtens og ministrenes dagsorden. 

- Til tross for yrkesdeltagelse i verdens-

toppen er også arbeidsmarkedssamarbeidet 
viktig i Norden, både når det gjelder arbeids-
deling, utveksling av kompetanse og store 
investeringer, sier Høybråten. 

Også den store flyktningstrømmen er satt 
på dagsorden. Med et såkalt «best practice» 
skal de nordiske landene se og lære av 
hverandre. 

- Dagens situasjon utfordrer oss på så 
mange plan. Den treffer land med ulik 
politikk og det er mange som skal integre-
res. Utfordringen er likeartet, men ikke lik. 
Situasjonen er et eksempel på at vi snur 
oss rundt når det er nødvendig. Vi må ta 
utfordringene når de er aktuelle. Dette er 
en akuttsituasjon, som kommer til å vare 
en stund. Min ambisjon er at vi skal kunne 
dele erfaringer, selv om forutsetningene er 
forskjellige. 

LØSE VERDENSPROBLEMENE
Å profilere Norden, og ikke det enkel-
te land, er det nordisk enighet om. Med 
felles posisjonering og profilering, og felles 
tilstedeværelse skal Norden en gang for alle 
settes på kartet. Ikke minst innenfor klima 
og energi, der det nordiske samarbeidet var 
tydelig under klimakonferansen i Paris før 
årsskiftet. Sammen med de nordiske lan-
dene har Høybråten ambisjoner om å løse 
verdensproblemene. Intet mindre. 

- Vi lever i en dyster tid på mange måter. 
Vår trygghet trues. Betydningen av det vi kan 
gjøre sammen i Norden er bare viktigere. 
Det er et marked for Norden. Vi ser hvordan 
nordiske løsninger og erfaringer etterspør-
res, understreker han. Her gjelder det å smi 
mens jernet er varmt. 

Erfaring viser at et felles nordisk initia-
tiv gir flere og bedre resultater, ikke minst 
overfor skatteparadis rundt i verden, der 
et felles Norden nå har inngått totalt 45 
skatteparadisavtaler. Gjennom avtalene kan 
de nordiske landene nå kreve informasjon 
fra skatteparadisene, og utgjøre et verktøy 
som skattemyndighetene kan bruke til noen 
tiltrengte skattekroner i statskassene. 

FRA UTSIDEN
Etter tre år i København ser han Norge fra 
utsiden, selv om det strengt tatt ikke er store 
avstanden. 

- Jeg er stolt av Norge. Og jeg er glad i 
Norge. Men det du ser fra utsiden er ikke 
alltid noe du er stolt av. Vi kan lett oppfattes 
som litt selvgode etter lang tid med velstand. 
Og det ser man tydeligere når man er utenfor 
landegrensene. 

Ti år etter at røykeloven ble vedtatt er han 
fortsatt husket som røykelovens far. Etter ett 
år med trusler og livvakter, roet det meste seg, 
og de neste årene har vært fylt med blomster 
og takksigelser. Fortsatt blir han stoppet på 
gata hjemme i Norge av folk som har behov 
for å uttrykke sin takk. Høybråten smiler. 

- Jeg var skurk og helt i samme drama. Det 
oppleves surrealistisk. Som politiker er det 
ganske unikt å bli takket ti år etter at en sak 
ble vedtatt. 

Å kaste seg inn i norsk politikk igjen, har 
han ingen ambisjoner om. Men en tele-
fonsamtale med gode politikervenner er 
selvsagt hyggelig. 

- Jeg savner ikke norsk politikk, men her 
jobber jeg med politikk. Jeg bor i utlandet, 
men er nær hjemme. Jeg får i pose og sekk.l
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I morgen trer den nye røykeloven i
kraft, og det blir forbudt å røyke på

utesteder. Uansett hvor sinte mange
røykere kan være på Dagfinn Høybrå-
ten, må de i hvert fall kunne medgi at
tidspunktet ikke er det verste. Det er
langt bedre å starte utendørsrøykingen
på denne tiden av året, enn i vintermå-
nedene.

Fra den første røykeloven ble innført
i 1988 og frem til i dag, har røy-

kerne sakte, men metodisk blitt drevet
ut av offentlige bygninger, møterom og
fellesarealer. Sigaretten i seg selv er
nærmest blitt usynlig i offentligheten. I
TV-debatter på 60- og 70-tallet var det
ikke uvanlig at deltagerne satt og røkte.
I dag er det ytterst sjelden at noen men-
nesker en gang avbildes med sigarett.
Selv Hollywood-skurkene har nesten
sluttet å røyke.

Røykeloven er et interessant eksem-
pel på hvordan mentaliteten i opi-

nionen kan forandres gjennom langva-
rig reformarbeid. Da den første, tem-
melig milde røykeloven ble innført, ble
den av mange ansett for å være et over-
grep mot enkeltindividets frihet. Retten
til å røyke nesten overalt, sto i mange
sammenhenger over retten til røykfrie
omgivelser.

Det som virket som autoritær helse-
fanatisme for femten år siden, er i

dag helt akseptert politikk. Røykerne
har måttet finne seg i at deres ope-
rasjonsfrihet innskrenkes år for år. Det

har ført til surmuling, men tross alt in-
gen store vedvarende protester.

Morgendagens røy-
kelov ville ha

vært utenkelig bare for
få år siden. Og fremde-
les er det usikkert
hvordan den vil slå ut,
noen mener at det vi
føre til omfattende
konkurser i utelivs-

bransjen, andre mener den vil føre til at
flere mennesker vil begynne å gå på

restaurant. Det er imid-
lertid ingen tvil om at
innføringen av loven
virker motiverende på
dem som ønsker å snei-
pe røyken for godt. Un-
dersøkelser viser at en
av fire røykere har am-
bisjoner om å slutte i
morgen.

På leder- og kommentarplass i denne
avisen har vi opp gjennom årene

uttrykt stor skepsis til de forskjellige sta-
diene av røykeloven. Vi har fryktet en
autoritær helsepolitikk som vil detaljsty-
re enkeltmenneskers valg og frihet.

Vi har imidlertid ingen problemer
med å se at disse lovene har hatt

store, positive effekter for samfunnet
og at de har forandret mentaliteten hos
mange – også hos oss.

En siste
sigarett

MENERMENER,, Selv Hollywood-
skurkene har nesten
sluttet å røyke.,,

31. mai 2004

Forfatteren J.K. Rowling har vel å
merke aldri gitt noen tilslutning til en
slik tolkning av Harry Potters magiske
univers, men i homsekretser argumen-
teres det både vidt og bredt for at Har-
ry og Ronny er mer enn gode venner.

Herr Dumling som er den unge troll-
mannens «normale» onkel, oppdager
allerede i den første boken at trollmenn
og hekser kler seg i skeive farger som
purpur, fiolett og grønt. Det refereres
til Harrys foreldre som «den slags
mennesker» og «ikke som deg og meg».
Dumlingene går til ytterligheter for å
holde Harrys magiske legning hemme-
lig.

Forvirret
Den unge Potter på sin side er forvirret
over sine evner og trang til å gjøre
uvanlige ting. Først når han møter
halvkjempen Gygrid, blir Harry Pot-
ter gjort oppmerksom på hvem han
egentlig er. I den magiske verden be-
gynner ting å falle på plass og han kan
realisere sitt fulle potensial.

En klassisk historie om å finne seg
selv og – kanskje – komme ut av ska-
pet, med andre ord.

Men den homofile tolkningen av det-
te magiske universet er langt fra den
eneste – og antagelig er det nettopp det-
te som har gjort serien om Harry, Ron-
ny og Hermine til den helt enestående
suksessen den er. Tolkningsmulighete-

ne er nærmest uendelige – for Harry
Potter er annerledes i den aller videste
forstand.

Det magiske universet kontra vår
virkelige verden brukes som pedago-
gisk virkemiddel i undervisningen av
døve barn. De vil kanskje hevde at Har-
ry er døv...

De færreste vil vel kunne identifisere
seg med en varulv, men mange vil kun-
ne forholde seg til at noen av oss tren-
ger å få lagt forholdene til rette for å
fungere i samfunnet. Professor Lupus
som underviser Harry i forsvar mot
svartekunster i bok nummer
tre om fangen fra Azkaban,
blir tatt inn som lærer på Galt-
vort til tross for at han hver
måned forvandles til en mor-
derisk varulv.

Mangfold
Vatikanet priser Harry Potter-
bøkene for at de hjelper barn
til å skille det gode fra det onde. Det er
utgitt bøker om hvilke evangeliske re-
feranser som finnes i denne magiske
verdenen. Samtidig kritiserer ytterlig-
gående religiøse grupper bøkene for å
forherlige hekseri og umoral.

Og paradoksalt nok har de kanskje et
poeng, om enn bakstreversk. For er det
noe Harry Potter-bøkene tar et oppgjør
med er det konvensjonelle oppfatnin-
ger om at det å være «normal» er ens-

betydende med godt, fornuf-
tig og helsefremmende.

J.K. Rowling berømmes for
å legge til rette for mangfold
og toleranse. Trollmannsver-
denen er full av annerledes
tenkende, annerledes funge-
rende, annerledes levende fi-
gurer.

Voksne, så vel som barn,
kan finne grunnlag for dype refleksjo-
ner omkring kjærlighet, vennskap,
mot, selvstendig tenkning, sannhet,
svik og ondskap.

Gode og onde
I tillegg til å være besettende
action-historier om kampen
mellom det gode og onde, kom-
menterer bøkene samfunns-
messige viktige spørsmål om
blant annet rasisme, maktar-
roganse og flertallstyranni.

J.K. Rowling har gitt ut-
trykk for at hun ikke bevisst legger inn
politiske budskap i sine bøker, men at
de er refleksjoner av hennes egne syns-
punkter og følelser – og at de i stor grad
vokser frem av seg selv gjennom leser-
nes tolkninger.

I et intervju gitt i forbindelse med
lanseringen av «Harry Potter og mys-
teriekammeret» blir forfatteren J.K.
Rowling bedt om å kommentere viktig-
heten av å ha de riktige budskapene.
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Er Harry homo?
Han vokser opp i et skap, gjemmes unna gjester og er en mester på limen. Er
Harry Potter en soper?

E-post: ane.habjorg@vg.no

UT AV SKAPET? Er den forvirrede tenårings-
gutten Harry Potter egentlig homo? Foto: REUTERS

– Rasisme er et åpenbart problem i
trollmannsverdenen, og her er det dypt
integrert i handlingen. Den onde siden
forfekter en slags folkerenskningstan-
kegang i forhold til den gruppen de
oppfatter som halvblods, så her var det
bevisst. Men jeg har aldri hatt som am-
bisjon å lære noen noe, sier hun.

Med mer enn 300 millioner bøker i
sirkulasjon verden over og verdenspre-
mière på den tredje filmen om Harry
Potter i begynnelsen av juni er det ikke
for sent å ta del i magien.

VG 2. PINSEDAG 
I VGs redaksjon og i alle andre avdelinger
i bedriften gjør vi hver dag vårt ytterste
for å gi våre lesere en så god og rykende
fersk nyhetsavis som mulig. Slik er det
ikke i dag. For å kunne gi ut avis 2. pinse-
dag måtte redaksjonen avsluttes 26. mai.
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GLAD GUTT: KrFs leder og tidligere helseminister, Dagfinn Høybråten, er glad for at
loven han fikk gjennomslag for som helseminister, får gode skussmål fra røykerne.

Foto: KIM NYGÅRD
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SLUTTER
Hver syvende røyker

Av VESLEMØY LODE

En av to røykere mener innførin-
gen av røykeloven er vellykket.
En av syv har sluttet etter inn-
føringen.
Det viser
en fersk
undersø-
kelse gjort
av InFact
for VG, litt
mer enn en
måned et-
ter at lo-
ven ble innført 1. ju-
ni.
Og konklusjonen er
klar: Både røykere og
ikke-røykere er godt
fornøyd med innførin-
gen.

Høybråten jubler
For KrFs leder og tid-
ligere helseminister
Dagfinn Høybråten er
undersøkelsen gode ny-
heter. Det legger han
ikke skjul på da han
blir fortalt at en av to
røykere gir innføringen
av røykeloven gode
skussmål:

– Jeg jubler over det-
te. Det stemmer med
de mange og sterke po-
sitive tilbakemeldinge-
ne jeg har fått fra alle
slags mennesker de
siste ukene, sier Høy-
bråten i en kort kom-
mentar.

Det var Høybråten
som helseminister som
fikk gjennomslag for
den omstridte loven i
Stortinget. Bare Frp og
Kystpartiet stemte
imot loven som ble ved-
tatt i april for ett år si-
den. Hovedbegrunnel-
sen for loven var hen-
synet til pub- og restau-
rantansattes helse.

– Dette er veldig gle-
delig, hvis det viser seg
å holde stikk, sier divi-
sjonsdirektør Erik Dy-
bing ved Nasjonalt fol-
kehelseinstitutt.

I et representativt ut-
valg har over 1000
svart ja, nei eller vet
ikke på om de synes
røykeloven har vært
vellykket.

Av de 45 prosentene
som oppgir at de røy-
ker eller røyker av og
til, er halvparten positi-
ve til innføringen av lo-
ven.

– Poenget med loven
var å gi folk i restau-
rantbransjen samme
arbeidsforhold som el-
lers i arbeidslivet. Hvis
man i tillegg får den ef-
fekten at folk slutter,
må man kunne si at
dette er vel gjennom-
ført, sier Dybing, som
er professor i medisin
og ekspert på nikoti-

nens skadelige effek-
ter.

I undersøkelsen opp-
gir en av syv røykere at
den nye loven har gjort
at de har sluttet å røy-
ke. Over 17 prosent av
røykerne sier de røyker
mindre som en følge av
loven.

– Hvis det holder seg,
er dette veldig flott.
Men dessverre er det
stor tilbakefallsprosent
blant dem som forsøker
å slutte, sier Dybing.

– Lettere å slutte
30 prosent av røykerne
mener loven ikke har
vært vellykket. Det er
flere mannlige røykere
enn kvinnelige som me-
ner at loven ikke har
fungert, og da gjerne
menn i alderen 40 til 60
år. 

– Mange røykere er-
kjenner at det er et pro-
blem for seg selv og
omgivelsene at de røy-
ker. Nå gjør omgivelse-
ne det mindre naturlig
å røyke. Dermed kan
røykeloven gjøre det
lettere å slutte, sier Dy-
bing.

Undersøkelsen viser
at det er flest røykere
under 24 år som har
sett sitt snitt til å kutte
røyken. Bare 6 prosent
av ikke-røykerne me-
ner loven ikke er vel-
lykket. Forsker Erik
Nord ved Folkehelsein-
stituttet har tidligere
uttalt seg kritisk til inn-
føringen av loven og
har ment at røykeloven
ble innført «med en
unødvendig kompro-
missløshet».

– Det mener jeg fort-
satt, selv om folk slut-
ter å røyke, sier forske-
ren, som understreker
at han uttaler seg på
egne vegne. 

Nord mener røyker-
nes dom er todelt.

– Gjennomføringen
av loven kan anses vel-
lykket fordi det har
gått uten bråk og mot-
stand, eller fordi folk
ønsker å uttrykke seg
positive til at loven
kom, sier han.

Og halvparten 
synes ny lov 
er vellykket

E-post: veslemoy.lode@vg.no

BRUNE PUBER SKJELVER – bla om
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■ ■ Helsedepartementets freidighet kjenner ingen grenser når det gjelder røyke-
loven, skriver Erik Nord, som etterlyser Dagfinn Høybråtens kristne sinnelag.

Røykelovens
begrensninger
Tobakksskadelovens 
generelle bestemmelse om
røykfrihet (§ 6 første ledd)
innebærer at hvis et 
serveringslokale ikke har 
adgang for allmennheten
og heller ikke er et arbeids-
lokale, kan røyking tillates. 

Av Erik Nord
Bestemmelsen om røykfrie serve-

ringssteder i paragrafens annet ledd
er underordnet denne bestemmelsen i
første ledd.

Dette går ikke fram av selve lov-
teksten, og det har dessverre skapt
store misforståelser og mye mismot i

serveringsbransjen.
Men det er understre-
ket i røykelovproposi-
sjonen i så vel tekst
(side 27 og 28) og i en
stor figur (s. 38) og er

udiskutabelt og bestrides heller ikke
av departementet.

Lovens § 6 ble innført i 1987. Hen-
sikten var å gi vern mot ufrivillig pas-
siv røyking innendørs – det vil si:

1) i lokaler og transportmidler hvor
hvem som helst kan ha interesse av å
oppholde seg eller ha et ærend (bu-
tikk, kino, buss, osv.), og

2) i lokaler som hovedsakelig tjener
som arbeidslokaler for ansatte.

«Allmennhetens adgang»
Paragrafens generelle siktemål, og
fortolkningen av begrepene «allmenn-
hetens adgang» og «arbeidslokale»,
ble ikke forandret av Stortinget ved
innføringen av den nye regelen for ser-
veringssteder i 2003. Poenget var at et
unntak som hittil har gjeldt for ser-
veringssteder, nå ble opphevet.

Nå som før er foreninger som ved
sine medlemskapskrav utelukker
mange mennesker, utenfor «allmenn-
hetens adgang». Lokaler hvor ansatte
bare sporadisk utfører arbeid i form
av rengjøring, vedlikehold og om-
sorgsarbeid med mer (for eksempel
hotellrom, institusjonsrom, pauserom
og private hjem), er, nå som før, ikke
«arbeidslokaler» (i lovens forstand).
Det samme gjelder lokaler hvor bare
eieren selv utfører arbeid. 

Røyking er pr. i dag for eksempel
ikke forbudt i en biljardsalong med be-
grenset adgang som eieren driver ale-
ne. Stortinget har ikke sagt at dette
heretter skal være annerledes.

Nå som før kan det videre hevdes at
loven heller ikke omfatter lokaler
hvor flere eiere er alene om å arbeide
(for eksempel et mann-og-kone-kontor
eller et verksted eid og drevet av to
brødre).

Adgangsbegrensning
For å tette åpninger prøver Helsede-
partementet i retningslinjer av de-
sember 2003 og i en pressemelding
(20.1.04) å endre innholdet av begrepe-
ne «allmennhetens adgang» og «ar-
beidslokaler». Men dette er regulær
freidighet fra departementets side.
Departementet er ikke lovgivende

myndighet. Det er Stortinget som
eventuelt må bestemme at § 6 heretter
generelt skal sikte videre enn det som
var forutsatt da bestemmelsen ble
vedtatt i 1987.

Det blir i så fall spørsmål om å end-
re hensikten med § 6 fra det å skulle
verne mot ufrivillig passiv røyking til
det å vanskeliggjøre røyking i seg
selv. Det vil i så fall være en betydelig
lovendring, som vil forutsette en helt
ny politisk debatt.

Man må altså
fortsatt legge den
opprinnelige hen-
sikt med og for-
tolkning av § 6
første ledd til
grunn ved hånd-
heving av røyke-
loven. 

Ut fra dette
mener jeg at hvis
et lokale har ad-
gangsbegrens-
ning av et eller
annet vesentlig
slag (se neden-
for), kan røyking
tillates:

(a) hvis lokalet er et atskilt rom og
gjestene selv henter det de skal ha i et
røykfritt tilstøtende lokale (hvor ba-
ren ligger og servitørene oppholder
seg) og bidrar til rydding slik at servi-
tører bare er innom sporadisk, eller

(b) lokalet bare betjenes av eier(e)
og ikke av ansatte.

Det siste kan dreie seg om et separat
rom eller hele serveringsstedet. Så
lenge ikke ansatte berøres (og det er
begrenset adgang), kan røyking etter
min mening tillates. 

En kombinasjon av selvbetjening og
servering ved eier i perioder hvor eier
er til stede, er også mulig. Dette kan

gjøre det lettere å inkludere noe mat-
servering.

Røykeforeninger
Det er mange måter å begrense ad-
gang på. Men det beste vil være at det
opprettes foreninger som arbeider for
en rimeligere og mer rettferdig røyke-
politikk. Da kan serveringssteder be-
grense adgang ved å sette opp skilt om
at bare medlemmer av slike forenin-

ger får adgang. I
praksis utelukker
det svært mange
mennesker, som
ikke kan tenke
seg å skrive un-
der på en slik for-
enings formåls-
paragraf. Lokale-
ne blir dessuten
av svært liten in-
teresse for dem
som utelukkes,
hvilket betyr at
grunntanken i lo-
vens paragraf 6,
første ledd re-
spekteres.

Politisk sett er det litt skuffende at
Helsedepartementet overhodet prøver
å bestride rettmessigheten av de åp-
ningene jeg har pekt på. Jeg trodde
statsråden nå hadde behov for å dem-
pe sitt image som streng moralist, og
da kunne jo litt mindre krigerskhet i
denne saken være et bidrag. 

Men i tillegg vil jeg etterlyse hans
kristne sinnelag. Om ikke annet er de
åpningene jeg har påpekt, et svar på
et betydelig sosialt problem som jeg i
sin tid påpekte i en artikkel i Dags-
avisen om brune kafeer, og som over-
hodet ikke ble tenkt på da lovproposi-
sjonen ble skrevet: Hvor skal alle de

eldre innbarkede røykerne gjøre av
seg som har serveringssteder som si-
ne andre hjem fordi de er utenfor ar-
beidslivet og kanskje også enslige?

Sosial kontakt
Jeg samlet i vår inn data fra et slump-
utvalg av ca. 200 gjester på fem brune
kafeer i Oslo. 55 % var utenfor arbeids-
livet. 20 % var pensjonister. 25 % var
uføretrygdet. 7 % var arbeidsledige. 60
% bodde alene. 75 % var dagligrøy-
kere. 50 % oppga at de gikk på ser-
veringssted 3 eller flere ganger i uken.
40 % oppga at de pleide å sitte i flere
timer. 

Når jeg kombinerer kjennetegn, fin-
ner jeg følgende: 35 % var enslige som
røyker mer enn 10 sigaretter pr. dag
og besøker kafé o.l. fra en gang i uken
til daglig og sier at det er uaktuelt for
dem å røyke mindre. 15 % var enslige
over 40 år utenfor arbeidslivet som
røyker mer enn 10 sigaretter om da-
gen og besøker kafé o.l. 3 dager i uken
eller mer og sier at det er uaktuelt for
dem å røyke mindre.

Dette kan vel betraktes som en sær-
lig utsatt gruppe i forhold til spørsmål
om tap av sosial kontakt, livskvalitet
og psykisk helse.

Materialet knytter godt an til to and-
re oppslag i Dagsavisen i fjor. Det ene
gjaldt Høybråtens forsvar for sykes
rett til hjemmepleie selv om de røy-
ker. Hvorfor har ikke Høybråten sam-
me omsorg for røykende enslige med
behov for sosial kontakt?

Det andre oppslaget gjaldt depre-
sjon blant gamle. Bottom line i en re-
portasje fra et sykehjem var at det
gjelder å ikke bli sittende alene. Det er
sikkert ministeren generelt enig i.
Hvorfor gjelder det ikke enslige røy-
kere som går på kafé?

Forfatteren:
Erik Nord er
seniorforsker,
dr.philos.

,,,, Jeg trodde
statsråden nå

hadde behov for å
dempe sitt image som
streng moralist, og da
kunne jo litt mindre
krigerskhet i denne
saken være et bidrag.

FORENINGSLOKALE: Seniorforsker Erik Nord mener at hvis et lokale har adgangsbegrensning av et eller annet vesentlig slag, kan
røyking tillates. Han foreslår å opprette foreninger som arbeider for en mer rettferdig røykepolitikk, og at serveringssteder setter opp skilt
som kun gir medlemmer av slike foreninger adgang. Foto: SCANPIX

«Jeg er stolt av Norge. 
Og jeg er glad i Norge. 
Men det du ser fra utsiden 
er ikke alltid noe du er 
stolt av.»

Omstridt: Dagfinn Høybråten blir 
husket for innføringen av røykeloven. 
Faksimiler: VG 


