
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  14  •  1998 1509

Det långsiktiga och tålmodiga, och
därmed inte alltid glamorösa, arbetet
för ett minskat tobaksbruk piggas
ibland upp av absurditeter. I höstas vil-
le plötsligt helyllekillen Tony Blair un-
danta Formel 1-tävlingarna från EU-di-
rektivet om förbud mot tobaksreklam
och sponsring med tobakspengar –
samme Blair som vid sitt tillträde i maj
hade förklarat tobaken krig. Det visade
sig att labour i valrörelsen hade tagit
emot 13 miljoner kronor av Formel 1-
cirkusens ägare Bernie Ecclestone.
Money talks. Med glorian på sned fann
Blair för gott att betala tillbaka pengar-
na och rätta in sig i EU-ledet.

I höstas blev vi också uppfriskade av
Läkartidningens reportage om handels-
resande kollegan Roger Nilsons mark-
nadsföringstur runt jorden med tobaks-
driven båt. Money talks.

För bättre samhälle?
Nu kittlas vi igen. I en informations-

folder från SalusAnsvar, vår nya finans-
och försäkringskoncern, får vi veta att
»Vi fortsätter att vara samhällsengage-
rade. Vi på SalusAnsvar kommer även i
fortsättningen att aktivt verka för ett
bättre samhälle. För att lyckas i vår strä-
van kommer bolagets ideologiska
(hoppsan! – vår anmärkning) grund att
få stor betydelse och utgöra ett stadigt
fundament att bygga vidare på. Rent
konkret innebär detta att vi engagerar
oss för en bättre miljö (hoppsan igen!),
mot droger (dubbelhoppsan!), interna-
tionell solidaritet (hoppsan!) och ut-
veckling med mera. Som kund i Salus-
Ansvar bidrar du därför till vårt engage-
mang för kommande generationer.»

Så bra. Men hur kommer det sig då
att företaget har Swedish Match-aktier i
sin portfölj? Är det månne money som
talks? Eller bara omedvetenhet?

Läkarna vill ha
rumsrent försäkringsbolag
Vi vet att du, Anders Milton, vet.

Men vi summerar ändå vad som utmär-
ker Swedish Matchs verksamhet:
– en tillverkning och försäljning av pro-
dukter som – rätt använda – förkortar li-
vet för varannan konsument;
– en marknadsföring, här och i utveck-
lingsländer, som medvetet syftar till att

skapa nikotinberoende hos ständigt nya
ungdomar – ty efter tonåren börjar få att
röka. Och utan nikotinberoende finns
inga trogna kunder;
– en generös utdelingspolitik som lock-
ar de placerare som inte har instruktio-
ner att göra en etisk bedömning av in-
satsen.

Folksam, TryggHansa och Skandia
är försäkringsbolag som förstått toba-
kens särställning som riskfaktor. De har
också insett det ökande värdet av etiskt
ägande, att inte förknippas med de-

struktiva företeelser som tobaksindu-
strin. De har sålt sina andelar i Swedish
Match.

Anders Milton, vi tror att du inser det
absurda i situationen. Det bör inte vara
svårt att förklara för styrelsen att läkar-
na vill ha ett rumsrent försäkringsbolag.
Varför skulle vi annars välja SalusAn-
svar?

Göran Boëthius
överläkare, Östersund
Per Neander
specialistläkare, Örebro

Läkarnas försäkringsbolag och etiken
Öppet brev till VD Anders Milton, styrelseledamot i SalusAnsvar
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SalusAnsvar har inga innehav i
Swedish Match och kommer inte heller
att äga aktier i företag som är verksam-
ma inom bl a tobaks-, alkohol- eller
krigsindustri.

Vad som hänt är följande.
Salus Holding AB fick, som en utdel-

ning från Volvo, 10 000 aktier i Swedish
Match. De såldes inom en månad.

Vid övertagande av Trygg Hansas/
Skandias portfölj den 30 juni 1996 in-
gick 419 000 aktier i Swedish Match.
Öhman Fondkommission sålde sina
Swedish Match-aktier inom en månad,
medan Handelsbanken Market fortsatte
att göra affärer, vilket medförde att det i
deras portfölj vid årsskiftet 1997/98
fanns 320 000 Swedish Match-aktier.

När SalusAnsvar övertog portföljen
från Handelsbanken Market i januari
1998 såldes omedelbart hela innehavet
av aktier i Swedish Match.

Högt ställda krav
på bolagets agerande
SalusAnsvar har högt ställda krav på

bolagets agerande utifrån etiska och
mänskliga utgångspunkter. Från styrel-
sens sida är vi övertygade om att bola-
get kommer att leva upp till dessa krav,
och vi är också övertygade om att Salus-
Ansvar är ett bra försäkrings- och fi-
nansbolag för läkarkåren.

Anders Milton
ordförande,
SalusAnsvars styrelse
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