
   

 
 
 

Младите хора: За живот без тютюн 

Манифест на Европейската младеж 
 
 
 

Преамбюл 
 
Ние, младежта на Европа сме дълбоко загрижени за въздействието, което 

тютюнопушенето и пасивното пушене имат върху човека. Като имаме пред вид 

основното право на здравеопазване и здравословна околна среда и факта, че 

всеки човек има правото на стандарт на живот, подходящ за неговото здраве и 

благоденствие и на възможността да направи избор в полза на здравето си, ние 

издаваме този манифест 

 

Увод 
 

Като най-голямата причина за смъртност в ЕС, която може да се избегне, 

тютюнът има огромно значение за здравната, социалната, икономическа и 

екологична политика. Над 10.000 млади хора в целия ЕС са се включили в 

проекта на Европейския Младежки Форум (ЕМФ) „Младите хора: За живот без 

тютюн?” Тези пространни консултации на младежта доведоха до голям брой 

изисквания и препоръки за по-ефективна политика на местно, национално и 

ниво Европейски Съюз. Този Европейски Манифест включва резултатите от 

националните консултации в страните-членки на ЕС, както бяха приети от близо 

200 национални представители в Брюксел на 21 май 2006. 

 

 

 



   
 

Даване права на младежта  
 
Младежките организации трябва да бъдат консултирани и включени – като 
активни участници – във вземането на важни политически решения, които 
засягат живота на младите хора. Ето защо включването на младежките 
организации във формулирането на политическите решения, свързани с 
тютюна е от жизнено значение. 

Ние вярваме, че положителните и отрицателни ефекти от политическите 
решения, особено в случая с политиката за тютюна, се виждат най-добре след 
продължителен период и затова младите хора са тези, които ще носят 
последствията, тъй като политиката ще засегне качеството на техния живот и 
здраве. 

В тази връзка ние препоръчваме: 

 Да се разработят дългосрочни стратегии за тютюна и младите хора да 
бъдат ангажирани във всички етапи (т.е. във формулирането, мониторинг 
и оценка на политиката); 

 
 Младежките организации трябва да се включат активно в процеса на 

осъществяване на политиката като свързващо звено между тези, които 
взимат решенията и младите хора. По-нататък, последните трябва да 
бъдат консултирани и образовани по отношение на свързани с тютюна 
въпроси и чрез формално, и чрез неформално образование;  

 
 Трябва да има повече мерки (политически, логистични, финансови и т.н.) 
за дългосрочна подкрепа на младежките организации, които работят за 
предпазване от тютюна и намаляване на вредата от него; 

 
 Трябва да бъдат набелязани краткосрочни цели за разрешаване на 

неотложни въпроси; 
 
 Тези, които взимат решенията да се включват и да подпомагат диалога 

между всички участници, ангажирани с въпросите за тютюна. 
 
 Европейската комисия, Генерална дирекция „Научни изследвания” и 

Генерална дирекция „Здраве и защита на потребителите” подпомагат и 
финансират научно-изследователската работа по специфични по 
отношение на пола и възрастта програми за отказване от тютюнопушенето, 
които ангажират младежките организации на местно, национално и ниво 
Европейски Съюз; 

 
 Трябва да бъдат създадени съответните финансови възможности за 7-ма 

рамкова програма и субсидия за общественото здраве. Резултатите трябва 
да бъдат активно разгласявани сред обществеността, включително сред 
младежките организации и масмедиите. 

 



   
 

Образование и превантивни мерки! 
 
Младежките организации като главните осигуряващи неформално образование, 
са ключови фигури в стимулирането на активно гражданско съзнание и участие 
на младите хора и те играят важна роля във формирането на мнения и 
поведения. Още повече, неформалното и формалното образование са от 
голямо значение по отношение на предотвратяване на тютюнопушенето и 
подпомагане на младите хора да правят добре информиран избор; това е от 
особено значение при пушачи, които пропушват в ранна възраст и които често 
са обект на натиск от страна на връстниците си. 

В тази връзка ние препоръчваме: 

 Инициативите за подпомагане на неформалното образование, свързано със 
здравето трябва да получават по-голяма подкрепа и да ангажират 
младежките организации; 

 
 Кампаниите трябва да се фокусират върху положителните страни на 

неупотребата на цигари; 
 
 Здравното образоване трябва да започва във възможно най-ранна възраст и 

да продължава през всички етапи на образованието; 
 
 самите млади хора (напр. студентските съвети) и другите участници, като   

неправителствените организации, здравните министерства и медиите трябва 
също да помагат; 

 
 Трябва да бъде разработена комплексна холистична програма за 

здравословен живот като част от формалното образование и да бъде 
задължителна. Това трябва да бъде един положителен подход към 
образованието, който се съсредоточава върху алтернативи за 
предотвратяване на тютюнопушенето и отказване от него. Трябва също да 
бъде гъвкава и приспособима за специфични групи, напр. възрастови, 
според пола, пушачи, непушачи, социално-икономическа група. Този 
образователен процес трябва да се съсредоточи върху развитието на 
индивидуалната мисъл към една самонасочваща промяна на поведението; 

 
 Европейските институции провеждат кампании за повишаване 

осведомеността за пасивното пушене: 
 

- А) за младите хора; 
- B) за всички пушачи; 
- C) за родители, които излагат своите деца на тютюнев дим в 
околната среда; 
 

 Да  започнат интерактивни и целеви кампании срещу тютюнопушенето – 
посланието да бъде насочено към младежта; 



   
 

 Родителите трябва да бъдат поощрявани и да им се предлага подкрепа, за 
да участват в здравното образование. Родителите, които пушат трябва да 
бъдат поощрявани и да им се помогне да откажат цигарите; 

 
 Да се осъществява обучение, основано на факти за всички платени и 

неплатени кадри, ангажирани в образованието на младежта, социалните 
грижи и тяхното здравеопазване, като им се даде възможност да осигурят 
акуратна и актуална информация директно за младите хора. 

 

Достъпност, наглнеедност и отказва 
 
За да се избягнат повече здравословни проблеми и по-големи разходи за 
обществото, изключително важно е да се намали броя на младите хора, които 
пушат. В момента, обаче няма достатъчно подкрепа за хората, които са склонни 
да откажат цигарите. Пример за това е, че заместителите на никотина често са 
дори по-скъпи от самите цигари. Приспособленията за отказване на цигарите и 
помощта, включително никотинозаместващата терапия трябва да бъдат 
предоставяни безплатно на младите хора, когато има съответната подкрепа. 
Тъй като пушачите често започват, когато са млади, от решаващо значение е да 
се прилага правилно съществуващото законодателство, което забранява 
достъпа на тютюн за малолетни; за съжаление, понастоящем това не е факт. И 
накрая, младите хора са главната мишена на рекламите на тютюн; 
следователно, ние смятаме, че е от решаващо значение да се въведе този по-
добър закон, който взима под внимание уязвимостта на децата и младите хора.  

В тази връзка ние препоръчваме: 

 Клиниките за отказване от тютюнопушенето и психологическата подкрепа 
трябва да бъдат лесно достъпни и осигурени безплатно и да бъдат 
финансирани от данъците върху тютюна; 

 
 Никотиновите заместители и другите методи, които помагат за отказване от 
пушенето да се продават на по-ниски цени от цигарите. Те трябва също да 
бъдат направени по-достъпни; 

 
 Да се прилага правилно законодателството за минималната законна възраст 
за закупуване на цигари; 

 
 Да се забранят всички форми на реклама на тютюна; 

 
 Данъците за никотинозаместващото лечение не трябва да надвишават 
размера на медицинските данъци; 

 
 Призоваваме към въвеждането на унифицирано пакетиране на цигарите, а 
именно – бяло с текст с черен цвят и шрифт Ариал, за да се предотврати 
използването на цветовете като неуловима, индиректна реклама на 
тютюневи продукти; 



   
 
 Трябва да има разнообразие от предупреждения за опасностите за здравето, 
представени на опаковката и те трябва да съставляват поне 75% от размера 
на опаковката; 

 
 Снимки на хора или органи, които са пострадали от вредните последици, 
причинени от тютюнопушенето трябва да бъдат представени върху задната 
страна на опаковката; 

 
 Процент от данъчните приходи от консумацията на тютюн трябва пряко да 
финансира програмите за отказване, предотвратяване и заместване на 
тютюнопушенето; 

 
 Да бъде въведена система за лицензиране на търговците и да се забранят 
автоматите за цигари и продажбата по интернет, за да се подсигури 
недостъпността на тютюневите продукти за всеки под законната възраст. 
Освен това, на витрините на магазините не трябва да се виждат тютюневи 
продукти; 

 
 Кампаниите против тютюнопушенето трябва да се съсредоточават върху 
вредата, причинена от пушенето, докато кампаниите за въздържание трябва 
да изтъкват положителните качества на неупотребата на тютюн; 

 
 Законната възраст за закупуване на тютюн трябва да бъде определена на 18 
години и да бъде прилагана в целия Европейски Съюз; 

 
 Да бъде забранено използването на добавки, повишаващи зависимостта, 
карциногенни и други токсични продукти в тютюневите изделия, които 
представляват риск за здравето и на активните, и на пасивните пушачи; 

 
 Върху тютюневите продукти трябва да бъдат представени изображения на 
последиците от тютюнопушенето и вътре в опаковката трябва да има 
брошурка, която да информира пушача за последиците от техния навик и за 
помощта, която се предлага за отказване; 

 
 Важна е защитата на по-слабо развитите страни от тютюневата 
промишленост и тя трябва да бъде осигурена като се прилагат Европейските 
стандарти към всички дейности на разположените в Европа компании, без 
разлика къде е крайната дестинация на стоките. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Предпазване от тютюневия дим в околната среда 
 
Хората трябва да имат правото на свободна от тютюневия дим околна среда 
вътре и в затворени обществени места. Следователно, водещият принцип при 
забраната на пушенето трябва да бъде предотвратяването на излагане на 
тютюнев дим в околната среда на обществени места и комплекси, на работните 
места и в къщи, като се обръща специално внимание на по-слабите членове на 
нашето общество – особено на неродените деца.  

Това може да бъде постигнато чрез всестранна забрана на тютюнопушенето, 
която включва обществените места, обществения транспорт, училищата, 
болниците, детските градини и работните места, както и местата за почивка и 
отдих (особено хотелите, кръчмите и ресторантите).  

В много държави вече има ограничения на тютюнопушенето в работната среда, 
а някои са въвели широкообхватна забрана на пушенето. Трябва да се осигури 
налагането на тези разпоредби във всички страни. Обичайният урок от 
въвеждането забрана на пушенето е, че след кратък преходен период 
болшинството от гражданите и консуматорите подкрепят и разбират важността 
на такива законови разпоредби. 

Забраната на пушенето е една от ключовите мерки, свързани с тютюна и затова 
ние вярваме, че: 

 Всяка работна среда и закритите обществени места трябва да бъдат 
свободни от пушек; 

 
 Най-добрият избор е пълна забрана на пушенето. Само, когато не може да 

се подсигури определено място за пушачи извън работното място, тогава 
трябва да се предостави вътрешна пушалня – тя трябва да има ефективна и 
годна климатична инсталация и филтрираща система, която води директно 
навън. В тази стая не трябва да се консумират храна и напитки; 

 
 Властите във всички останали страни-членки трябва да направят опит да 

въведат подобни забрани на тютюнопушенето в обществените институции 
и на другите обществени места. И страните-членки, които имат, и тези, 
които нямат забрана на пушенето могат да се поучат едни от други как да 
въведат ограниченията най-ефективно; 

 
 Трябва да се предприеме правилен мониторинг и оценка на прилагането 

на закона за забрана на пушенето; 
 
 Да бъде забранена продажбата на кутии с 10 или по-малко цигари; 

 
 Да бъдат уважавани и пушачите, и непушачите; 

 
 Забраната на тютюнопушенето трябва да бъде прилагана по-строго  чрез 

проверки на произволно избрани обществени места; 



   
 
 Страните, които силно разчитат на тютюневата си промишленост трябва да 

бъдат подкрепени и поощрени да развият други индустрии. 
 

Пасивното пушене и децата  
 
Необходимо е да се повиши съзнанието за специална защита на децата, 
бебетата и ембрионите. 

Това ще стане чрез специални кампании и образование. Целевите групи трябва 
да бъдат предимно обществото като цяло и на второ място, бременните жени и 
техните домакинства. 

Целта е да бъдат информирани хората за вредата, която нанася пушенето на 
матката и потенциалната вреда, която може да бъде нанесена на децата от 
пушенето на техните родители. 

Заключение 
 
„Всеки има правото на жизнен стандарт, необходим за поддържане на неговото 
и на семейството му здраве и благосъстояние”, чл. 25, Всеобща декларация за 
правата на човека. 

Потвърждавайки неоспоримите доказателства, че тютюнът е единствената най-
голяма предотвратима причина за болести и ранна смърт в развитите страни, 
участниците в конференцията заключават, че трябва да бъдат положени 
максимални усилия да се предпазят младите хора от рисковете за здравето и 
вредата, причинявана от употребата на тютюн и от тютюневия дим в околната 
среда. Трябва да бъдат прилагани мерки за превенция и отказване, които да 
бъдат достъпни безплатно за всички групи в обществото, независимо от пол, 
възраст, религия или социален статут. За да се постигне значително 
увеличаване продължителността на живота с адаптация на хората с 
увреждания, пушачите и непушачите трябва да бъдат активно включени в 
процеса. Целта е да се постигне създаването на едно общество, в което нито 
непушачите, нито пушачите се чувстват ненужно изолирани, дискриминирани 
или ограничени в своите права и лична свобода.  За да се осигурят правата, 
очертани във Всеобщата декларация за правата на човека, особено член 3 и 
член 25, всички хора (особено децата) не трябва да бъдат неволно излагани на 
тютюнев дим в околната среда. За да се даде възможност на младите хора да 
направят информиран избор да не пушат и да се подкрепят съществуващите 
пушачи в решението им да откажат цигарите, много важна е информацията за 
тютюнопушенето и последиците от него и тя трябва да бъде достъпна за 
всички. 

Накрая, бихме искали да заключим, че доброто здраве все още е най-големият 
стремеж на мъжете и жените, когато ги попитат да подредят своите желания и 
от всички права, ценени от хората и пазени свято от международните закони, 
никое не е по-важно от правото на здраве. 

 



   
 
 

Приложение 
 
Формално образование: това е йерархически построената, хронологично 
степенуваната образователна система, която преминава от институциите за 
първоначално до тези за висше образование. 

Неофициално образование: това е процесът, при който всеки индивид 
придобива становища, ценности, умения и знания от всекидневния опит със 
семейството, приятелите, групи връстници, медиите и други влияния и 
фактори в обкръжението на човека. 

Неформално образование: това е организирано образование извън 
установената официална система, което има за цел да обслужва точно 
идентифицирана клиентела от обучаващи се с точно идентифицирани учебни 
цели. 

Медицински данък: Данък, който се налага върху всички медицински 
продукти. Той обикновено е много нисък, тъй като те се смятат за основни 
продукти. 

7-ма рамкова програма: Рамковата програма (РП) е главният инструмент на 
Европейския Съюз за финансиране на изследователска работа и развитие. РП е 
предложена от Европейската комисия и приета от Съвета и Европейския 
парламент чрез процедурата – съвместно вземане на решение. РП се прилагат 
от 1984 година и обхващат период от пет години, като последната година от 
една РП и първата година на следващата РП се застъпват. Настоящата РП е РП6, 
която ще действа до края на 2006 година. Предложено е, обаче РП7 да 
продължи седем години. Тя ще влезе напълно в действие от 1-ви януари 2007 и 
ще завърши през 2013 година. Тя е проектирана да доразвива постиженията на 
своя предшественик към създаването на European Research Area (Европейско научно 
пространство) и да продължи към развитието на икономика и общество в Европа, 
основани на знанието. (Дефиницията е на Общинската информационна служба 
за изследвания и развитие)  
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