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Noored: elagem tubakata 
 

Euroopa noorte manifest 
 
 

 
 
Preambul  
 
Meie, Euroopa noored, oleme tõsiselt mures suitsetamise ja passiivse 

suitsetamise mõju pärast inimesele. Käesolev manifest on esitatud lähtudes 

tervishoiu ja tervisliku keskkonnaga seonduvatest inimese põhiõigustest. Igal 

inimesel õigus oma tervise ja heaolu hoidmiseks vajalikule elatustasemele. 

Samuti ka võimalus ka teha valik oma tervise kasuks. 

 
Sissejuhatus 
 
Kuna tubakas on kõige kaalukam välditav surma põhjus Euroopa Liidus, on 

sellel tervishoiu-, sotsiaal-, majandus- ja keskkonnapoliitika seisukohalt 

ülisuur tähtsus. European Youth Forum’i (YFJ) projekti “Noored: elagem 

tubakata?” oli kaasatud rohkem kui 10 000 noort kogu Euroopa Liidust. Noored 

esitasid peale põhjalikke arutelusid palju nõudeid ja soovitusi, mis hõlmasid 

tegevuse tõhustamist kohalikul, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Käesolev 

Euroopa manifest hõlmab Euroopa Liidu liikmesriikides toimunud arutelude 

käigus saavutatud tulemusi kujul, nagu need Brüsselis ligi 200 liikmesriikide 

esindaja poolt 21. mail 2006. aastal vastu võeti. 
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Noorte aktiivne kaasamine 
 
Noorte elu mõjutavate tähtsate poliitiliste otsuste tegemisel tuleks 
noorteorganisatsioonidega aru pidada ja nad aktiivsete osapooltena otsuste 
langetamisse kaasata. Seepärast on väga oluline, et tubakaga seotud 
poliitiliste otsuste kujundamisel osaleksid ka noorteorganisatsioonid. 
 
Me oleme seisukohal, et poliitiliste otsuste positiivne ja negatiivne mõju 
ilmneb enamjaolt pika aja pärast. Seda eriti tubakapoliitikat puudutavate 
otsuste puhul. Seega on just noored need, kes selle poliitika tagajärgede eest 
vastutavad, sest see mõjutab nende elukvaliteeti ja tervist. 
 
Seoses sellega soovitame, et: 
 
 töötataks välja pikaajalised tubakaalased strateegiad ja et noored saaksid 

osa võtta kõikidest selle etappidest (poliitika sõnastamisest, järelevalvest 
ja hindamisest); 

 
 noorteorganisatsioone kaasataks otsusetegijate ja noorte vahelise 

ühenduslülina aktiivselt poliitika väljatöötamise protsessi. Lisaks tuleks 
noortega tubakaalastes küsimustes nõu pidada. Samuti tuleks neid 
tubakaalastes küsimustes harida nii formaalse kui ka mitteformaalse 
haridussüsteemi kaudu; 

 
 suitsetamise ennetamise ja suitsetamisest tuleneva kahju vähendamisega 

tegelevate noorteorganisatsioonide jaoks oleks rohkem pikaajalisi 
toetusmeetmeid (poliitilisi, logistilisi, rahalisi jne); 

 
 pakiliste küsimuste lahendamiseks püstitataks lühiajalised eesmärgid; 

 
 otsusetegijad looksid ja edendaksid suhteid kõikide tubakateemaliste 

küsimustega tegelevate sidusrühmadega; 
 
 Euroopa Komisjon, teadusuuringute peadirektoraat ning tervise ja 

tarbijakaitse peadirektoraat edendaksid ja rahastaksid teadusuuringuid, 
mis käsitlevad soo- ja vanusekeskseid tubakast loobumise programme, 
kuhu on kaasatud noorteorganisatsioonid. Seda nii kohalikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil; 

 
 seitsmendasse raamprogrammi ja rahvatervise toetuskavasse lisataks 

vastavad rahastamisvõimalused. Teadusuuringute tulemusi tuleks aktiivselt 
üldsusele tutvustada, sealhulgas noorteorganisatsioonidele ja 
massiteabekanalitele. 
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Harimine ja ennetamine 
 
Noorteorganisatsioonid kui peamised mitteformaalse hariduse pakkujad on 
noorte seas esmajärgulised kodanikuaktiivsuse ja ühiskonnaelus osalemise 
propageerijad. Samuti mängivad nad tähtsat rolli noorte seisukohtade ja 
käitumise kujundamisel. Lisaks saab mitteformaalse ja formaalse hariduse 
kaudu ennetada suitsetamist ning aidata noortel teadlikke valikuid teha. Eriti 
oluline on see noorte puhul, kes omaealiste surve all on suitsetamist 
alustanud väga varakult. 
 
Seoses sellega soovitame, et: 
 
 tervisealast mitteformaalset haridust soodustavaid algatusprogramme 

toetataks aktiivsemalt ja nendesse kaasataks ka noorteorganisatsioonid; 
 
 kampaaniate korraldamisel keskendutaks mittesuitsetamise positiivsetele 

külgedele; 
 
 terviseõpetusega alustataks võimalikult vara ja see toimuks kõikides 

haridusetappides; 
 
 oma panuse annaksid ka noored ise (nt õpilasnõukogud) ning teised 

sidusrühmad nagu MTÜ-d, tervishoiuasutused ja meedia; 
 
 formaalse hariduse jaoks töötataks välja ühtne, terviklik ja kohustuslik 

tervislike eluviiside edendamise programm. See oleks suur samm sellise 
haridussüsteemi suunas, mille puhul keskendutakse erinevatele 
suitsetamise ennetamise ja lõpetamise võimalustele. See programm võiks 
olla paindlikult kohandatav nt. vanuse või soo alusel või suitsetajate, 
mittesuitsetajate või teatud sotsiaalmajanduslike rühmade jaoks. Sellises 
õppeprotsessis tuleks keskenduda üksikisiku mõtteviisi kujundamisele nii, 
et ta hakkab ise oma käitumist muutma; 

 
 Euroopa Liidu institutsioonid viiks ellu passiivse suitsetamise teemalisi 

teadlikkuse suurendamise kampaaniaid: 
 

a) noortele, 
b) suitsetajatele üldiselt, 
c) vanematele, kelle tõttu lapsed peavad viibima tubakasuitsuses 
keskkonnas; 

 
 algatataks noortele mõeldud tubakateemalisi interaktiivsed 

sihtkampaaniaid; 
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 lapsevanemaid toetataks ja julgustataks tervisekasvatuses osalema. 

Suitsetavaid lapsevanemaid tuleks innustada suitsetamisest loobuma ja 
neile tuleks anda sellekohast abi; 

 
 kõik, kes osalevad kas tasu eest või tasuta noorte koolitamises ning noorte 

sotsiaalhoolekandes ja tervishoius, saaksid tõenditele tuginevat koolitust 
ja õpet. Selle õppe tulemusel oleks neil omakorda võimalik jagada täpset 
ja ajakohast teavet otse noortele. 

 
 
Kättesaadavus, nähtavus ja loobumine 
 
Et vältida terviseprobleemide suurenemist ja ühiskonna kasvavaid kulutusi, on 
äärmiselt tähtis vähendada suitsetavate noorte arvu. Paraku ei toetata 
praegu piisavalt neid, kes oleksid valmis suitsetamisest loobuma. Selle näiteks 
võib tuua asjaolu, et nikotiini asendavad vahendid on sageli isegi kallimad kui 
sigaretid ise. Suitsetamisest loobumise vahendid ja selle toetamine, 
sealhulgas nikotiini asendusravi peaks olema noortele võimaluse korral tasuta. 
Et suitsetamist alustatakse sageli noorena, tuleb tagada alaealiste suhtes 
kehtestatud tubakamüügikeeldu hõlmavate õigusaktide korrektne täitmine, 
mis jäetakse praegu sageli tähelepanuta. Lõpetuseks, noored on ka 
tubakareklaamide peamiseks sihtmärgiks. Sellest tulenevalt peame väga 
oluliseks, et kehtestataks paremad õigusaktid, milles võetakse arvesse laste 
ja noorte kaitsetust. 
 
Seoses sellega soovitame, et: 
 
 juurdepääs võõrutuskeskustele ja psühholoogilisele abile oleks kergesti 

kättesaadav ja tasuta. Selleks vajaminev raha peaks tulema 
tubakamaksudest; 

 
 nikotiini asendavad vahendid ja muud suitsetamisest loobumise viisid 

oleksid odavamad kui sigaretid. Samuti peaksid need olema hõlpsamini 
kättesaadavad; 

 
 tagataks tubakatoodete ostmise vanusepiirangut hõlmavate õigusaktide 

korrektne täitmine; 
 
 mis tahes kujul tubakareklaamid oleksid keelatud; 

 
 nikotiini asendavaid ravivahendeid ei maksustataks kõrgema 

maksumääraga kui meditsiinitooteid; 
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 kehtestataks ühtne sigaretipakend — s.t valge pakend musta Ariali kirjas 

tekstiga, et vältida värvilise kujunduse kasutamist varjatud ja kaudse 
tubakatoodete reklaamina; 

 
 pakendil oleksid erinevad terviseohu hoiatused ja need kataksid vähemalt 

75% pakendi pinnast; 
 
 pakendi tagaküljel oleksid pildid inimestest või elunditest, keda või mida 

suitsetamine on kahjustanud; 
 
 teatav protsentuaalne osa tubakatarbimisest saadud maksulaekumistest 

läheks otse suitsetamisest loobumise, selle ennetamise ja asendusravi 
programmide rahastamiseks; 

 
 et tagada tubakatoodete kättesaamatus igaühele, kes on noorem, kui 

seaduses kehtestatud vanusepiirang ette näeb, kehtestataks jaemüüjate 
litsentsimissüsteem ning keelustataks tubakatoodete automaadid ja müük 
internetis. Samuti ei tohiks ükski tubakatoode olla poeaknal nähtav; 

 
 tubakavastaste kampaaniate käigus keskendutaks suitsetamisest 

tulenevale kahjule. Samal ajal kui suitsetamisest hoidumist pooldavates 
kampaaniates propageeritaks mittesuitsetamisega seotud positiivseid 
külgi; 

 
 terves Euroopa Liidus kehtestataks seaduslikuks tubakatoodete ostmise 

vanusepiiranguks 18 eluaastat ja seda vanusepiirangut ka järgitaks; 
 
 keelustataks sõltuvust suurendavate lisaainete, kantserogeensete ja teiste 

toksiliste toodete kasutamine tubakatoodetes, sest see kujutab endast 
terviseohtu nii aktiivsetele kui ka passiivsetele suitsetajatele; 

 
 tubakatoodetel oleksid suitsetamise toimet väljendavad pildid. Samuti 

oleks pakendi sees infoleht, milles teavitatakse suitsetajat selle 
harjumuse mõjudest ja suitsetamisest loobumisel talle kättesaadavast 
abist; 

 
 vähemarenenud riike tuleks tubakatööstuse eest kaitsta. Selle tagamiseks 

tuleks Euroopa standardeid kohaldada Euroopas tegutsevate ettevõtete 
kogu tegevuse suhtes sõltumata sellest, milline on kaupade lõppsihtkoht. 
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Kaitse passiivse suitsetamise eest 
 
Inimestel peab olema õigus suitsuvabale keskkonnale nii siseruumides kui ka 
piiratud üldkasutatavates kohtades. Sellest tulenevalt peab suitsetamiskeelu 
juhtpõhimõtteks olema passiivse suitsetamisega kokkupuute ennetamine  
 
 
avalikes kohtades ja rajatistes, töökohal ja kodus. Sealjuures tuleb pöörata 
erilist tähelepanu meie ühiskonna nõrgematele liikmetele, eelkõige veel 
sündimata lastele. Seda on võimalik saavutada üldise suitsetamiskeelu 
kehtestamisega üldkasutatavates kohtades. Näiteks ühistranspordivahendites, 
koolides, haiglates, lasteaedades ja töökohtades, samuti vaba aja veetmise 
kohtades (eelkõige hotellides, pubides ja restoranides). 
 
Paljudes riikides on juba piiratud suitsetamist töökeskkonnas ja mõnel pool on 
kehtestatud isegi ulatuslikud suitsetamiskeelud. Nende eeskirjade jõustamine 
tuleb tagada kõikides riikides. Pärast suitsetamiskeeldude kehtestamist 
kogetakse tavaliselt seda, et lühikese üleminekuperioodi järel toetab ning 
mõistab elanikkonna ja tarbijaskonna enamus sellise õigusvahendi olulisust. 
 
Suitsetamiskeeld on üheks peamiseks tubakavastaseks meetmeks ja seetõttu 
oleme seisukohal, et: 
 
 kõik töökeskkonnad ja siseruumides asuvad üldkasutatavad kohad peavad 

olema suitsuvabad; 
 
 kõige parem lahendus on täielik suitsetamiskeeld. Vaid siis, kui väljaspool 

töökohta ei ole võimalik luua spetsiaalset suitsetamisala, tuleb ette näha 
siseruumides asuva suitsetamiskoha olemasolu. Sellel peab olema tõhus 
õhukonditsioneer ja filtersüsteem, mis juhivad õhu otse väliskeskkonda. 
Selles ruumis ei tohi süüa ega juua; 

 
 ametivõimud peavad püüdlema selle poole, et kõik ülejäänud liikmesriigid 

kehtestaksid avalikes asutustes ja teistes üldkasutatavates kohtades 
samasuguse suitsetamiskeelu. Suitsetamiskeelu juba rakendanud ja seda 
mitte teinud liikmesriigid saavad üksteise kogemuste abil õppida, kuidas 
piiranguid kõige tõhusamalt kehtestada; 

 
 suitsetamiskeeldusid käsitleva seaduse rakendamist tuleb nõuetekohaselt 

kontrollida ja hinnata; 
 
 kuni 10 sigaretti sisaldavate sigaretipakkide müük tuleb keelustada; 

 
 nii suitsetajaid kui ka mittesuitsetajaid tuleb austada; 

 
 suitsetamiskeeldude range täitmise tagamiseks tuleb üldkasutatavates 

kohtades korraldada pistelisi kohapealseid kontrolle; 
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 suurel määral tubakatööstusest sõltuvaid riike peab toetama ja neid tuleb 

julgustada edasi arendama teisi tööstusharusid. 
 
 
Passiivne suitsetamine ja lapsed 
 
Tuleb teadvustada alaealiste, imikute ja loodete erilise kaitsmise vajadust. 
 
Seda tehakse erikampaaniate ja -koolituse kaudu. Sihtrühmaks peaks eeskätt 
olema kogu ühiskond ning selle järel rasedad naised ja nende pered. 
 
Eesmärk on teavitada inimesi suitsetamise negatiivsest toimest emakale, 
samuti võimalikust kahjust, mida põhjustab lastele vanemate suitsetamine. 
 
 
Järeldus 
 
„Igal inimesel on õigus sellisele elatustasemele, mis on nõutav tema enda ja 
perekonna tervise ja heaolu hoidmiseks.” (Inimõiguste ülddeklaratsiooni 
artikkel 25). 
 
Tuginedes kindlatele tõenditele, et tubakas on arenenud riikides suurim 
välditav haiguste ja enneaegse surma põhjus, teevad konverentsil osalejad 
järelduse, et tuleb teha kõik jõupingutused noorte kaitsmiseks terviseriskide 
ja kahju eest, mida põhjustab tubakatoodete tarbimine ja passiivne 
suitsetamine. Tuleb rakendada suitsetamise ennetamise ja sellest loobumise 
meetmeid, mis peavad olema tasuta kättesaadavad kõikidele 
ühiskonnarühmadele, sõltumata soost, vanusest, usutunnistusest või 
sotsiaalsest staatusest. Et haiguste tõttu kaotatud eluaastate arv väheneks 
märkimisväärselt, tuleb sellesse protsessi kaasata aktiivselt nii 
mittesuitsetajad kui ka suitsetajad. Eesmärgiks on luua ühiskond, milles 
mittesuitsetajad ega suitsetajad ei tunneks, et nad on üleliia isoleeritud, 
diskrimineeritud või nende isikuvabadust ja õigusi on rikutud. Et tagada 
kõigile inimõiguste ülddeklaratsioonis ja eelkõige selle artiklites 3 ja 25 
sätestatud õigused, ei tohi mitte ükski isik (eriti lapsed) oma tahte vastaselt 
kokku puutuda passiivse suitsetamisega. Et noored saaksid teha teadliku 
valiku mitte suitsetada ja et suitsetajatel oleks lihtsam suitsetamisest 
loobumise otsust vastu võtta, on väga oluline jagada kõikidele suitsetamise ja 
selle tagajärgede kohta kergesti kättesaadavat teavet. 
 
Kokkuvõtteks tahame öelda, et kui inimestel palutakse oma soovid tähtsuse 
järjekorda panna, seatakse esikohale alati hea tervis. Kõigist inimeste poolt 
tähtsaks peetavatest ja rahvusvahelise õigusloome käigus talletatud õigustest 
ei ole mitte ükski nii põhjapanev kui õigus tervisele. 
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Lisa 
 
Formaalne haridus: hierarhiliselt üles ehitatud, astmeline haridussüsteem 
alates esimese taseme haridusasutusest kuni kolmanda taseme 
haridusasutuseni. 
Informaalne haridus: protsess, mille käigus inimene omandab hoiakud, 
väärtushinnangud, oskused ja teadmised igapäevaste kogemuste, näiteks 
perekonna, sõprade, eakaaslaste, meedia ja muude ümbritsevas keskkonnas 
olevate allikate ja mõjurite kaudu. 
Mitteformaalne haridus: organiseeritud õppetegevus väljaspool formaalset 
haridussüsteemi, mis on mõeldud konkreetsetele õppijatele, kellel on kindlalt 
määratletavad õpieesmärgid. 
Meditsiinitoodete maksumäär: maksumäär, mida kohaldatakse kõikide 
meditsiinitoodete suhtes. Tavaliselt on see väga madal, sest meditsiinitooteid 
loetakse põhitoodeteks. 
Seitsmes raamprogramm: raamprogramm on Euroopa Liidu peamine uurimis- 
ja arendustegevuse rahastamisvahend. Raamprogrammi pakub välja Euroopa 
Komisjon ning selle võtavad pärast kaasotsustamismenetluse läbimist vastu 
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament. Raamprogramme on rakendatud 
alates 1984. aastast ja need kestavad viis aastat, kusjuures ühe 
raamprogrammi viimane aasta ja järgmise raamprogrammi esimene aasta 
kattuvad. Praegu on käimas kuues raamprogramm, mis vältab 2006. aasta 
lõpuni. Seitsmenda raamprogrammi puhul on siiski välja pakutud, et see 
kestaks seitse aastat. See algab täies mahus 1. jaanuaril 2007 ja lõpeb 2013. 
aastal. Selle eesmärk jätkata eelmise raamprogrammi saavutustele tuginedes 
Euroopa teadusruumi (European Research Area) loomist ja arendada seda 
edasi Euroopa teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna kujundamise nimel. 
(Ühenduse Uurimis- ja Arendustegevuse Teabeteenistuse definitsioon) 
 

http://cordis.europa.eu/era/

