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Fiatalok A Füstmentes Életért 
 

 Európai Ifjúsági Kiáltvány 
 
 
 
 
Előszó 
 
Mi, Európa ifjúsága mélyen érintettnek érezzük magunkat a dohányzás és a 

passzív dohányzás egyénre gyakorolt hatásaiban. Valljuk, hogy minden 

egyénnek alapvető joga van az egészségügyi ellátáshoz, az egészséges 

környezethez, és olyan életvitelhez, amelyben lehetősége nyílik arra, hogy 

mindig az egészséges utat válassza. Ezzel összhangban ezennel kihirdetjük 

kiáltványunkat. 

 

Bevezetés 

 

A dohányzás az Európai Unióban a leggyakoribb megelőzhető halálok, így az 

ezzel kapcsolatos kérdéseknek jelentős szerepük van az egészségügyi, 

szociális, gazdasági és környezeti szabályozásban. Európa-szerte 10 ezer 

fiatal vett részt az Európai Ifjúsági Fórum „Fiatalok a dohányfüstmentes 

életért?” elnevezésű projektjében. E kiterjedt ifjúsági konzultáció 

végeredményeként nagyszámú olyan követelés és javaslat született a helyi, 

nemzeti, és uniós szinteken, amelyek a dohányzással kapcsolatos szabályozást 

érintették. Jelen kiáltvány tartalmazza a nemzeti konzultációk javaslatait és 

követeléseit, amelyeket az uniós tagállamok közel 200 képviselője 

Brüsszelben 2006. május 21-én fogadott el. 
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Ifjúsági meghatalmazás 
 
Az ifjúsági szervezeteknek aktív szereplőként kell részt venniük minden olyan 
szabályozás meghozatalában, amelyek a fiatalok életkörülményeit érintik. 
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az ifjúsági szervezetek részt vegyenek a 
dohányzással kapcsolatos szabályozás kialakításában. 
 
Meggyőződésünk, hogy a szabályozás pozitív és negatív hatásai – különösen a 
dohányzással kapcsolatos szabályok esetében – hosszú távon mutatkoznak 
meg, így a fiatalok lesznek azok, akiket ezek következményei leginkább 
érintenek. A szabályozás az ő életminőségüket és egészségüket alapvetően 
befolyásolja. 
 
Mindezt figyelembe véve a következőket javasoljuk: 
 
 Készüljenek hosszú távú stratégiák a dohánytermékekkel kapcsolatos 

eljárásról, és a folyamatban minden szinten (a megfogalmazástól a 
bevezetésen át az értékelésig) vegyenek részt fiatalok. 

 
 Az ifjúsági szervezetek aktívan kapcsolódjanak be a szabályozási 

folyamatokba. Szerepeljenek kapcsolódási pontként a törvényhozók és a 
fiatalság között. Továbbá, a fiatalok vegyenek részt a dohányzásról és 
hatásairól szóló konzultációban, illetve részesülhessenek azzal kapcsolatos 
felvilágosításban. 

 
 Álljon rendelkezésre több és hosszú távú politikai, logisztikai, és anyagi 

támogatás azon ifjúsági szervezetek részére, amelyek a dohányzással 
kapcsolatos megelőzéssel és a dohányzás káros hatásainak csökkentésével 
foglalkoznak. 

 
 Rövid távú intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az aktuális 

problémákat azonnal kezelni lehessen. 
 
 A törvényhozók biztosítsák és promótálják a dohányzás megelőzésében 

érdekeltek közti párbeszédet. 
 
 Az Európa Tanács Kutatási, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Hivatala 

promótáljon és végezzen kutatásokat nem- és korspecifikus dohányzásról 
leszoktató programokkal kapcsolatban az ifjúsági szervezetek helyi, 
nemzeti és nemzetközi szintű bevonásával. 

 
 Biztosítsák a 7-es Számú Keretprogram és más közegészségügyi ösztöndíjak 

megfelelő finanszírozási lehetőségeit. Az eredményeket folyamatosan 
tárják az ifjúsági szervezetek és a média elé.  
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Nevelés és megelőzés 
 
Az ifjúsági szervezetek az informális nevelés biztosítóiként kiemelkedő 
szerepet töltenek be az aktív részvétel propagálásában, valamint a fiatalok 
véleményalkotásra sarkallásában és magatartásuk formálásában. Továbbá, a 
formális és informális nevelés nagy hatással van a dohányzás megelőzésében, 
valamint a nagy nyomásnak kitett fiatalok helyes úton tartásában.  
 
Mindezt figyelembe véve javasoljuk: 
 
 Részesítsék nagyobb támogatásban az informális nevelést támogató 

egészségjavító kezdeményezéseket, és vonják be az ifjúsági szervezeteket 
ebbe a munkába. 

 
 A kampányok koncentráljanak a nem-dohányzás pozitív aspektusaira. 

 
 A lehető legfiatalabb korban kezdődjön el az egészségre nevelés, és ez a 

szemlélet kísérje el az egyént iskolái végéig. 
 

 Maguk a fiatalok, minden más érintett, az egészségügyi intézetek és 
a média támogassa ezt a kezdeményezést. 

 
 Fejlesszenek ki egy holisztikus, a tananyagba integrálható egészséges 

életmódra nevelő programot. A nevelési program központjában a 
dohányzás megelőzése és teljes negligálása állhatna. A program legyen 
flexibilis és alkalmazható különböző korú, nemű, szociális és gazdasági 
helyzetű csoportokra, valamint dohányosokra és nem dohányosokra. A 
nevelési folyamat az egyén saját maga által irányított és belülről fakadó 
dohányzással kapcsolatos magatartásformálásra koncentrál. 

 
 Az EU-intézmények folytassanak figyelemfelkeltő kampányokat a passzív 

dohányzásról: 
 

- A) a fiatalok körében; 
- B) a dohányosok körében általában; 
- C) azon szülők körében, akik környezetében a gyermekek 

dohányfüstnek vannak kitéve; 
 

 Kezdeményezzenek interaktív és jól behatárolt kampányokat a dohányzás 
hatásairól – az üzenet érje el az ifjúságot. 

 
 A szülőket ösztönözzék és segítsék abban, hogy gyermekeiket egészséges 

életmódra neveljék. A dohányos szülőket ösztönözzék és segítsék a 
leszokásban. 
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 A fiatalokkal foglalkozó fizetett egészségügyi és szociális alapon segítséget 

nyújtók számára álljon rendelkezésre olyan képzés, amelyben részesülve a 
fiataloknak valódi segítséget nyújthatnak, és aktuális információkkal 
szolgálhatnak. 

 
Hozzáférés, láthatóság és leszokás 
 
A további egészségügyi problémák és társadalmi áldozatok elkerülése 
érdekében rendkívül fontos a dohányzók számának csökkentése a fiatalság 
körében. Látható, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő segítség, 
amely a leszokásra ösztönözne. Ennek élő példája, hogy a dohányzást – elvben 
– segítő nikotintapaszok drágábbak, mint maga a cigaretta. A leszokást segítő 
eszközöknek és tanácsadásnak teljesen ingyenesnek kellene lennie a fiatalok 
körében. Minthogy sok dohányos már egészen fiatal korában szokik rá a 
cigarettára, elengedhetetlen, hogy betartsák azokat a hatályban lévő 
szabályokat, amelyek a dohánytermékek hozzáféréséről szólnak. Ez jelenleg 
sajnos nem történik meg. Meggyőződésünk, hogy hatékonyabb szabályozásra 
volna szükség, amely a gyermekek és fiatalkorúak kiszolgáltatottságát a 
jelenleginél jobban figyelembe veszi. 
 
 
Mindezt figyelembe véve javasoljuk: 
 
 A dohányzással kapcsolatos tanácsadás és a leszoktató klinikai kezelés 

legyen könnyen hozzáférhető és ingyenes, amelyet a dohánytermékek 
adójából finanszíroznak. 

 
 A nikotintapaszok és más a leszokást segítő eszközök legyenek könnyebben 

és a cigarettánál olcsóbban hozzáférhetők. 
 
 A dohánytermék vásárlását szabályozó életkor-limitet tartsák be 

megfelelően. 
 
 A dohánytermékek bárminemű reklámozása legyen tiltott. 

 
 A nikotintapaszok és más kezelések adója nem haladhatja meg a 

társadalombiztosítás mértékét. 
 
 Kívánatosnak tartjuk, hogy minden dohányterméket egységesen fekete-

fehér csomagolásban és betűkkel hozzanak forgalomba, ezáltal 
megelőzve, hogy a csomagolás színei és designja vonzóvá tegye a 
dohányterméket. 
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 A dohánytermék csomagolásának felületét legalább 75 százalékban 

egészséggel kapcsolatos figyelmeztetések borítsák. 
 
 A csomagolás hátulján tüntessenek fel képeket dohányzástól 

megbetegedett szervekről, illetve emberekről.  
 
 A dohányzásból befolyó adó bizonyos százalékát közvetlenül megelőzésre, 

illetve leszoktató programokra fordítsák. 
 
 A dohánytermékek forgalmazásához alakítsanak ki speciális licensz-

rendszert, a dohánytermék automatákat számolják fel, valamint vezessék 
be a dohánytermékek internetes forgalmazását, ily módon biztosítva, hogy 
kiskorú nem juthat hozzá. Továbbá, cigaretta ne legyen látható üzletek 
kirakatában. 

 
 Folytassanak dohányzásellenes, a dohányzás káros hatásait bemutató, 

valamint a nem dohányzás előnyeit hangsúlyozó kampányokat. 
 
 A dohánytermék vásárlásának korhatára legyen 18 év az egész unióban, és 

azt tartsák is be mindenhol. 
 
 Tiltsák be a dohánytermékekben használt, rászokás esélyét növelő 

karcinogének és más toxikus anyagok használatát, amely dohányosok és 
passzív dohányosok számára egyaránt veszélyt jelentenek. 

 
 A dohányzás hatásait jelölje ábra a dobozon, valamint minden doboz 

dohánytermékben legyen olyan szóró cédula, amely a dohányzás káros 
hatásait részletesen tárgyalja, és tartalmazza a dohányzással kapcsolatos 
tanácsadás elérhetőségét is. 

 
 A fejlődő országok védelme szintén fontos, így elengedhetetlen, hogy az 

európai dohánygyárak a világ minden országában az európai előírások 
szerint forgalmazzák a termékeiket. 
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Védekezés a környezeti dohányfüsttel szemben 
 
Minden embernek joga van a dohányfüstmentes környezethez ajtón belül és 
kívül, továbbá zárt, közösségi helyeken egyaránt. Ennek megfelelően a 
dohányzás tiltásában az irányadó elv, hogy senki ne legyen kitéve 
dohányfüstnek a környezetében. Az alapelv a közösségi helyeket, a 
munkahelyeket és az otthonokat egyaránt érinti. Ennek betartása a 
társadalom védtelenebb tagjai, a gyermekek és a magzatok megóvása 
érdekében különösen fontos. Ez úgy érhető el, ha a közösségi helyeken a 
dohányzás teljes tilalom alá kerül. Így tömegközlekedési várókban, 
iskolákban, kórházakban, óvodákban, továbbá szállodákban, vendéglőkben és 
egyéb szórakozóhelyeken.  
 
Sok országban jelenleg is szabályozás alatt áll a dohányzás a munkahelyeken 
és egyéb közösségi helyeken. Ezen tiltások bevezetésére minden országban 
szükség van. Általános tapasztalat, hogy a tiltások bevezetését követő rövid 
időn belül dohányzók és nem-dohányzók egyaránt megértik és elfogadják a 
szabályozás szükségességét.  
 
A dohányzás tiltásával jelentős eredményeket érhetők el, éppen ezért 
javasoljuk:  
 
 Minden munkahely, illetve beltéri közösségi hely legyen dohányzásmentes. 

 
 A dohányzás teljes tiltása a legjobb megoldás. Beltéri dohányzásra kijelölt 

helyre egy adott munkahelyen csak abban az esetben van szükség, ha 
kültéri helyen nem megoldható. A beltéri dohányzásra kijelölt hely jól 
szellőztetett, légkondicionált helyiség legyen. Továbbá a dohányzásra 
kijelölt helyen legyen tiltott az étel- és italfogyasztás. 

 
 A tagállamok közintézményeiben és közösségi helyiségeiben legyen tiltott 

a dohányzás. A tiltások hatékony bevezetésében szerzett tapasztalataikat 
mindazon államok közkinccsé tehetik, amelyek már korábban is éltek 
tiltással. 

 
 Szükséges a dohányzással kapcsolatos tiltások hatásának folyamatos 

megfigyelése, valamint a tiltó intézkedések hatásának értékelése. 
 
 A tíz szálnál kevesebbet tartalmazó cigarettáscsomagok árusítása legyen 

tiltott. 
 
 Tisztelet illessen dohányosokat és nem-dohányzókat egyaránt. 

 
 Véletlenszerű vizsgálatokkal ellenőrizzék, vajon betartják a dohányzási 

tilalmat a közösségi helyeken.  
 



                                                              

 7

 
 
 A dohányiparra nagyban támaszkodó országok más iparági fejlesztései 

részesüljenek támogatásban. 
 
A passzív dohányzás és a gyermek 
 
Szükségesnek tartjuk, hogy a kiskorúak, csecsemők, és magzatok védelme 
különleges figyelemben részesüljön. 
 
Ez speciális neveléssel és kampányokkal kivitelezhető. Az elsődleges 
célcsoport a társadalom maga, a másodlagos célcsoport a terhes nők és a 
velük egy háztartásban élők. 
 
A cél az emberek informálása a dohányzás méhre és magzatra gyakorolt 
rendkívül káros hatásáról. 
 
 
Konklúziók 
 
 „Mindenkinek joga van olyan életkörülményekhez, amelyek megfelelnek 
saját és családja egészségi állapotának és jólétének” – mondja ki az 
Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának 25. cikkelye.   
 
Megbizonyosodva arról a bizonyítékokkal is alátámasztott tényről, hogy a 
fejlett országokban a dohányzás a legjelentősebb megelőzhető halálok, a 
konferencia résztvevői úgy gondolták, hogy a fiatalságot mindenképpen meg 
kell óvni a dohánytermékek használatától és a dohányfüsttel szennyezett 
környezettől. Megelőző és leszokásra ösztönző programokat kell indítani, 
amelyek vallástól, nemtől és kortól függetlenül minden társadalmi réteg 
számára könnyen és ingyenesen hozzáférhetők. Ha jelentős növekedést 
kívánunk elérni az átlagéletkort tekintve, elengedhetetlen, hogy 
dohányosokat és nem-dohányosokat egyaránt bevonjunk a folyamatba. 
Célunk, hogy mindannyian olyan társadalomban élhessünk, amelyben sem 
dohányosok, sem nem-dohányosok nem érzik magukat kitaszítottnak vagy 
személyes szabadságjogaiktól megfosztva. Ha valóban biztosítani szeretnénk 
az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában lefektetett elveket, különös 
tekintettel a 3. és 25. cikkelyekre, egyetlen embert, de különösen gyermeket 
nem tehetjük ki a környezeti dohányfüstnek. Ahhoz, hogy a fiatalok a 
dohányzással kapcsolatban a megfelelő döntést hozhassák, és a jelenlegi 
dohányosok szabad elhatározásukból a leszokás mellett dönthessenek, a 
dohányzással kapcsolatos információ léte és könnyű hozzáférhetősége 
elengedhetetlen.  
 
Végül hangsúlyozzuk, ha rangsorolni kell az ember legfontosabb vágyait, az 
egészség minden nő és férfi listáján első helyen szerepel. Nincs az embernek 
alapvetőbb joga, mint az egészségéhez való jog.  
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Függelék 
 
7-es Számú Keretprogram A Keretprogram (KP) az Európai Unió fő kutatás-
fejlesztési finanszírozási alapja. A KP-t az Európai Bizottság terjesztette elő, 
és azt az Európa Tanács és a Parlament is elfogadta. A KP 1984 óta, ötévente 
módosítva és újra elfogadtatva folyamatosan fut. Jelenleg a KP6-nál tartunk. 
A KP7 2007. január 1-jével lép életbe, és az eddigiekkel ellentétben hétéves 
periódust ölel majd fel. Az európai gazdasági és társadalmi fejlődést 
előmozdító kutatás-fejlesztési program elsődleges célja az Európai Kutatási 
Övezet létrehozása.  
 


