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ÄLVÄNGEN. Säger nej 
till tobak!

Det är en självklar-
het för Elin Henriksson, 
Natalie Mårtensson och 
Linn Hultberg i klass 
7B1 på Aroseniussko-
lan.

Nu vill de få sina 
skolkamrater att göra 
likadant.

Dizza Tobak är en rikstäck-
ande skoltävling för årskurs 
5, 6, 7 och 8 som syftar till 
att motverka att ungdomar i 
tidiga åldrar börjar röka eller 
snusa. Eleverna i Arosenius-
skolan klass 7B1 engagerade 
sig i kampanjen och skickade 
in ett tävlingsbidrag. Något 
förstapris blev det inte, men 
väl ett hedersomnämnande 
och 5 000 kronor i belöning.

– Vi fick också erbjudandet 
om att vara med i ett fortlö-
pande projekt som fortsätter 
efter sommarlovet. Samman-
lagt rör det sig om 25 elever 
som valts ut från 85 skolor. 
Det är ett samarbete med 
amerikanska motsvarigheten 
till Cancerfonden och A Non 
Smoking Generation, berät-
tar Monica Täng-Ekfeldt, 
mentor för eleverna i 7B1.

Elin Henriksson, Natalie 
Mårtensson och Linn Hult-

berg är de elever som repre-
senterar Aroseniusskolan i 
projektet.

– På utbildningen, som 
ägde rum i Stockholm under 
fyra dagar, lärde vi oss en 
massa intressant fakta om 
tobak. Det var mycket givan-
de, berättar Elin Henriksson.

Samtliga föredrag på ut-
bildningen skedde på engel-
ska, men det utgjorde inget 
hinder för Aroseniusskolans 

tjejtrio.
– Själv är jag halvengelsk, 

så för mig var det inga pro-
blem, säger Natalie Mårtens-
son.

Inga pekpinnar
Som ambassadörer för pro-
jektet försöker nu Elin, Na-
talie och Linn upplysa andra 
ungdomar hur farlig rökning 
faktiskt är.

– Vi kommer inte med en 
massa pekpinnar utan vill 
hellre lyfta fram siffror och 
konkret fakta. Tobaksindu-
strin informerar inte om ris-
kerna och därför måste andra 
göra det. Det är inte alla som 
vet att varje år dör fem mil-
joner människor i världen till 
följd av tobaken, eller att alla 
tobaksvaror testas på djur, 
säger Linn Hultberg.

För en tid sedan höll tje-

jerna ett gemensamt föredrag 
för övriga högstadieelever på 
Aroseniusskolan. Skolkamra-
terna fick under två timmar 
lyssna till vad Elin, Natalie 
och Linn hade att säga om 
tobak och vilka kunskaper de 
samlat på sig under vistelsen 
i huvudstaden.

– Vi avslutade vårt anfö-
rande med en frågesport och 
nästan alla elever hade elva 
rätt av tolv. Det betyder att 

de lyssnat och att vårt bud-
skap gått fram, säger Natalie 
Mårtensson.

Hur skulle ni enklast 
vilja sammanfatta er upp-
fattning om tobaksvaror?

– Att tobak är skit!
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PÅ AROSENIUSSKOLAN
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Tobak – nej tack! Elin Henriksson, Linn Hultberg och Natalie Mårtensson i klass 7B1 på Aroseniusskolan gör tummen ner till allt vad tobaksvaror heter.
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