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„Jaunimas už gyvenimą be tabako“ 
 

Europos jaunimo manifestas 
 
 
 
Preambulė  
 
Mes, Europos jaunimas, esame labai susirūpinę dėl poveikio, kurį žmogui daro 

aktyvus ir pasyvus rūkymas. Atsižvelgdami į pagrindinę teisę į sveikatos 

apsaugą ir sveiką aplinką ir į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į pakankamą 

gyvenimo lygį, kuris garantuotų jo sveikatą ir gerovę, bei teisę pasirinkti sveiką 

aplinką, mes skelbiame šį manifestą. 

 
 
 
Įžanga 
 
Tabakas, kaip pagrindinė mirtingumo ES priežastis, turi didelę reikšmę 

sveikatos, socialinės, ekonominės ir aplinkos apsaugos politikos kryptims. 

Daugiau nei 10 000 jaunų žmonių visoje ES dalyvavo Europos jaunimo forumo 

(YFJ) projekte „Jaunimas už gyvenimą be tabako?“ Šiame plataus masto 

jaunimo konsultacijų procese buvo iškelta daug reikalavimų ir rekomendacijų 

dėl veiksmingesnės politikos krypčių vietos, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Šis 

Europos manifestas apima nacionalinių konsultacijų procesų ES valstybėse 

narėse išvadas, kurioms 2006 m. gegužės 21 d. Briuselyje pritarė beveik 200 

nacionalinių atstovų.
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Jaunimo įgaliojimai 
 
Su jaunimo organizacijomis reikėtų konsultuotis, įtraukiant jas, kaip aktyvias 
dalyves, į jaunimo gyvenimui svarbių politinių sprendimų priėmimo procesą. 
Dėl to būtina, kad jaunimo organizacijos dalyvautų priimant tabako politikos 
sprendimus.  
 
Mes esame įsitikinę, kad politinių sprendimų, ypač tabako politikos srityje, 
teigiamos ir neigiamos pasekmės pasireikš po ilgo laikotarpio, ir dėl to jas 
pajus būtent jauni žmonės, kadangi nuo šios politikos priklausys jų gyvenimo 
kokybė ir sveikata. 
 
Atsižvelgdami į tai, mes rekomenduojame: 
 
 kurti ilgalaikes tabako strategijas, įtraukiant jaunimą į visus šio proceso 

etapus (t.y. strategijos kūrimą, stebėseną ir vertinimą); 
 
 jaunimo organizacijos turėtų aktyviai dalyvauti politikos kūrimo procese, 

kaip jungiamoji grandis tarp sprendimus priimančių institucijų ir jaunų 
žmonių. Pastaruosius reikėtų konsultuoti ir šviesti tabako klausimais, 
organizuojant formalų ir neformalų švietimą; 

 
 jaunimo organizacijoms, veikiančioms tabako prevencijos ir žalos 

mažinimo srityse reikėtų teikti daugiau ilgalaikių paramos priemonių 
(politinių, logistinių, finansinių ir kt.); 

 
 siekiant spręsti neatidėliotinas problemas, reikia numatyti trumpalaikius 

tikslus; 
 
 sprendimus priimančios institucijos turėtų užmegzti ir skatinti dialogą tarp 

visų šalių, dalyvaujančių sprendžiant tabako problemas;  
 
 Europos Komisija, Tyrimų GD ir Sveikatos vartotojų apsaugos GD turėtų 

remti ir finansuoti specialias tabako vartojimo nutraukimo pagal lytį ir 
amžių tyrimų programas, įtraukiant į jas jaunimo organizacijas vietos, 
nacionaliniu ir Europos lygmeniu; 

 
 reikėtų numatyti atitinkamas finansavimo galimybes pagal septintąją 

pagrindų programą ir visuomenės sveikatinimo subsidiją. Apie rezultatus 
reikėtų aktyviai informuoti visuomenę, įskaitant jaunimo organizacijas ir 
žiniasklaidą. 
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Švietimas ir prevencija! 
 
Jaunimo organizacijos, kaip pagrindinės neformaliojo švietimo paslaugų 
teikėjos, yra svarbiausios jaunų žmonių aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo 
skatinimo procese ir atlieka svarbų vaidmenį, padėdamos priimti sprendimus 
ir numatyti veiksmus. Be to, neformalusis ir formalusis švietimas yra labai 
svarbūs rūkymo prevencijai ir kaip pagalba jaunimui priimant pagrįstus 
sprendimus; tai ypač svarbu tiems, kurie pradeda rūkyti ankstyvame amžiuje 
dažnai pasiduodami bendraamžių įtakai. 
 
Atsižvelgdami į tai, mes rekomenduojame: 
 
 labiau remti neformaliojo švietimo sveikatos srityje finansavimo 

iniciatyvas, įtraukiant į jas jaunimo organizacijas; 
 
 organizuojamos kampanijos turėtų labiau orientuotis į teigiamus nerūkymo 

aspektus; 
 
 švietimas sveikatos klausimais turėtų prasidėti kuo anksčiau ir tęstis per  

visus ugdymo etapus; 
 

 šioje veikloje pagalbą turėtų teikti pats jaunimas (pvz., studentų 
tarybos) ir kitos suinteresuotosios šalys, pvz., NVO, sveikatos 
apsaugos departamentai ir žiniasklaida; 

 
 reikėtų parengti integruotą visuotinę formaliojo švietimo programą sveikos 

gyvensenos klausimais ir padaryti ją privaloma. Ši programa turėtų būti 
paremta teigiamu požiūriu į švietimą, pagrindinį dėmesį kreipiant į tabako 
prevencijos ir uždraudimo galimybes. Be to, ji turėtų būti lanksti ir 
pritaikoma specifinėms grupėms, pvz., amžiaus grupėms, grupėms pagal 
lytį, rūkantiesiems, nerūkantiesiems, socialinei—ekonominei grupei. Tokio 
švietimo proceso tikslas turėtų būti individualios nuomonės ugdymas, 
skatinant savarankiškai pakeisti savo elgseną; 

 
 ES institucijos turėtų vykdyti informavimo kampanijas pasyvaus rūkymo 

klausimais, skirtas: 
 

- A) jaunimui; 
- B) visiems rūkantiesiems apskritai; 
- C) tėvams, kurių vaikai turi gyventi tabako dūmų aplinkos (TDA) ore; 

 
 reikėtų inicijuoti aktyvias ir tikslines kampanijas tabako klausimais —

skelbiant informaciją jaunimo lankomose vietose; 
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 tėvus reikėtų skatinti dalyvauti švietime sveikatos klausimais ir teikti jiems 

pagalbą šioje srityje. Rūkančiuosius tėvus reikėtų skatinti mesti rūkyti ir 
padėti jiems tai padaryti; 

 
 visiems apmokamiems ir neapmokamiems darbuotojams, dalyvaujantiems 

jaunimo švietimo ir socialinės bei sveikatos apsaugos veikloje, reikėtų 
organizuoti įrodymais paremtą mokymą ir švietimą, kad jie galėtų 
jaunimui tiesiogiai suteikti tikslios ir naujausios informacijos. 

 
 
Prieinamumas, matomumas ir uždraudimas 
 
Siekiant išvengti didesnių sveikatos problemų ir rimtesnių pasekmių 
visuomenei, svarbiausia sumažinti rūkančių jaunų žmonių skaičių. Tačiau šiuo 
metu norintys mesti rūkyti gauna per mažai pagalbos. Pavyzdžiui, nikotino 
pakaitalai dažnai būna brangesni už pačias cigaretes. Jaunimui prieinamos 
priemonės ir pagalba metant rūkyti, įskaitant gydymą nikotino pakaitalais, 
turėtų būti nemokamos. Kadangi rūkyti dažnai pradedama jaunystėje, taip 
pat būtina tinkamai įgyvendinti esamus įstatymus, draudžiančius 
nepilnamečiams įsigyti tabako gaminių; deja, šiuo metu dažnai būna kitaip. 
Pastaruoju metu jaunimas vis dažniau tampa pagrindiniais tabako reklamos 
objektais; dėl to, mūsų nuomone, būtina tobulinti reglamentavimą, 
atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo pažeidžiamumą. 
 
Atsižvelgdami į tai, mes rekomenduojame: 
 
 poliklinikų ir psichologų paslaugos turėtų būti lengvai prieinamos ir 

teikiamos nemokami bei finansuojamos iš tabako mokesčių lėšų; 
 
 nikotino pakaitalais ir kitomis mesti rūkyti padedančiomis priemonėmis 

turėtų būti prekiaujama už mažesnę kainą, nei cigarečių. Be to, būtina 
padidinti tokių pakaitalų prieinamumą; 

 
 būtina tinkamai įgyvendinti įstatymus, reglamentuojančius minimalų 

perkančiųjų amžių; 
 
 reikėtų uždrausti visų rūšių tabako reklamą;  

 
 mokesčiai už gydymą nikotino pakaitalais neturėtų būti didesni už 

medicininį mokestį; 
 
 mes raginame suvienodinti cigarečių pakuotes, tai yra naudoti juodai baltą 

Arial šriftu parašytą tekstą, kad būtų atsisakyta spalvoto dizaino, kaip 
subtilios netiesioginės tabako produktų reklamos; 
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 ant pakuočių turėtų būti daug įvairių įspėjimų dėl pavojaus sveikatai, 

kurie turėtų sudaryti ne mažiau kaip 75 % pakuotės dydžio; 
 
 pakuotės kitoje pusėje turėtų būti žmonių ir organų, nukentėjusių nuo 

žalingo rūkymo sukelto poveikio, nuotraukos; 
 
 dalį pajamų, gautų iš mokesčių už tabako vartojimą, reikėtų tiesiogiai 

skirti tabako uždraudimo, prevencijos ir pakaitalų programoms finansuoti; 
 
 reikėtų įgyvendinti mažmeninių prekybininkų licencijavimo sistemą ir 

uždrausti smulkių tabako gaminių aparatus bei įvesti prekybą internetu, 
kad nepilnamečiai negalėtų įsigyti tabako produktų. Be to, tabako 
gaminiai neturėtų būti demonstruojami parduotuvių vitrinose; 

 
 kovos su tabaku kampanijos turėtų būti orientuotos į rūkymo daromą žalą, 

o nerūkymo skatinimo kampanijos – į teigiamus nerūkymo aspektus;  
 
 visoje Europos Sąjungoje reikėtų priimti ir įgyvendinti įstatymus, 

nustatančius, kad tabako gaminius galima pirkti tik sukakus 18 metų; 
 
 reikia uždrausti priklausomybę didinančių priedų, kancerogeninių ir kitų 

kenksmingų medžiagų, keliančių pavojų aktyviai ir pasyviai rūkantiesiems, 
naudojimą tabako gaminiuose; 

 
 ant tabako gaminių būtina klijuoti rūkymo pasekmes atvaizduojančius 

paveikslėlius, o į pakuotės vidų įdėti informacinį lapelį, informuojantį 
rūkančiuosius apie jų įpročio pasekmes ir apie pagalbą metant rūkyti; 

 
 mažiau išsivysčiusias šalis būtina saugoti nuo tabako pramonės, taikant 

Europos standartus visoms Europoje veikiančioms įmonėms, 
neatsižvelgiant galutinę į jų prekių paskirties vietą. 

 
 
Apsauga nuo tabako dūmų aplinkos ore 
 
Žmonėms reikėtų užtikrinti teisę į aplinkos orą be tabako dūmų patalpose ir 
uždarose viešose vietose. Dėl to, pagrindinis uždraudimo rūkyti principas 
turėtų būti tabako dūmų aplinkos (TDA) ore prevencija viešose vietose ir 
patalpose, darbo vietose ir namuose, ypatingą dėmesį kreipiant į 
silpnesniuosius mūsų visuomenės narius — ypač negimusius kūdikius. Tai 
galima užtikrinti uždraudžiant rūkyti visur, įskaitant viešas vietas, viešąjį 
transportą, mokyklas, ligonines, vaikų darželius ir darbo vietas bei laisvalaikio 
patalpas (ypač viešbučius, barus ir restoranus). 
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Daugelis šalių jau riboja rūkymą darbo vietose, o kai kurios šalys – plačiu 
mastu. Visose šalyse būtina užtikrinti minėtų reikalavimų laikymąsi. 
Paprastai, praėjus trumpam pereinamajam laikotarpiui po tokių rūkymo 
uždraudimų įgyvendinimo, daugelis piliečių ir vartotojų pritaria tokiam 
teisiniam reglamentavimui ir supranta jo svarbą. 
 
Kadangi rūkymo uždraudimas yra viena iš pagrindinių priemonių, susijusių su 
tabako gaminiais, mes manome, kad: 
 
 rūkymą reikėtų uždrausti visose darbo vietose ir viešose patalpose; 

 
 geriausia rūkymą uždrausti visur. Rūkomąjį patalpose reikėtų įrengti tik 

tuo atveju, kai už darbo vietos ribų negalima įrengti specialiai rūkymui 
skirtos vietos. Rūkymui skirtoje patalpoje turėtų būti efektyvi ir 
veiksminga oro vėdinimo ir filtravimo sistema, išeinanti tiesiai į lauką.  
Šioje patalpoje negalima vartoti maisto arba gėrimų; 

 
 visų kitų valstybių narių valdžios institucijos turėtų stengtis panašiu būdu 

uždrausti rūkymą valstybinėse įstaigose ir kitose viešose vietose. Valstybės 
narės, kuriose rūkymas uždraustas ir tos, kurios to dar nepadarė, gali 
pasimokyti vienos iš kitų veiksmingiausių rūkymo apribojimo būdų; 

 
 reikia vykdyti tinkamą įstatymo, draudžiančio rūkymą, įgyvendinimo 

stebėseną ir vertinimą; 
 
 reikėtų uždrausti prekybą cigarečių pakeliais, kuriuose yra 10 arba mažiau 

cigarečių; 
 
 būtina gerbti rūkančiųjų ir nerūkančiųjų teises; 

 
 draudimus rūkyti reikėtų sugriežtinti, organizuojant atsitiktines patikras 

viešose vietose; 
 
 šalis su išvystyta tabako pramone reikėtų skatinti plėtoti kitus sektorius, 

teikiant joms atitinkamą paramą. 
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Pasyvus rūkymas ir vaikai 
 
Reikia geriau informuoti apie specialios nepilnamečių, kūdikių ir negimusių 
kūdikių apsaugos būtinumą. 
 
Šiuo tikslu turėtų būti organizuojamos specialios kampanijos ir švietimas. 
Pagrindinės tikslinės grupės turėtų būti, pirma, plačioji visuomenė ir, antra, 
nėščios moterys ir jų namai. 
 
Minėtų kampanijų tikslas — informuoti žmones apie rūkymo žalą gimdai ir apie 
potencialą žalą, kurią savo vaikams daro rūkantys tėvai. 
 
 
Išvada 
 
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnis skelbia: „Kiekvienas 
žmogus turi teisę į pakankamą gyvenimo lygį, kuris garantuotų jo ir jo šeimos 
sveikatą ir gerovę“. 
 
Pritardami akivaizdžiai tiesai, kad išsivysčiusiose šalyse tabakas yra vienintelė 
svarbiausia susirgimų ir ankstyvos mirties priežastis, kurios reikia vengti, 
konferencijos dalyviai nusprendė, kad būtina imtis visų apsaugos priemonių 
nuo rizikos ir pavojaus sveikatai dėl tabako vartojimo ir tabako dūmų aplinkos 
ore. Būtina įgyvendinti prevencines ir uždraudžiančias priemones bei didinti 
galimybes jomis naudotis nemokamai visoms visuomenės grupėms, 
nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, religijos arba socialinės padėties. Siekiant 
gerokai prailginti lauktiną gyvenimo trukmę atsižvelgiant į negalią, į šį 
procesą būtina aktyviai įtraukti rūkančiuosius ir nerūkančiuosius. Jo tikslas – 
sukurti visuomenę, kurioje nei nerūkantieji, nei rūkantieji nesijaustų 
bereikalingai izoliuoti, diskriminuojami arba kad pažeidžiamos jų asmeninės 
laisvės ir teisės. Siekiant užtikrinti Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, 
ypač jos 3 ir 25 straipsniuose nustatytas teises, visus asmenis (ypač vaikus) 
būtina apsaugoti nuo priverstinio buvimo tabako dūmų aplinkos ore. Tam, kad 
jaunimas galėtų priimti pagrįstą sprendimą nerūkyti, o tie, kurie šiuo metu 
rūko — apsispręsti mesti rūkyti, informacija apie rūkymą ir jo pasekmes yra 
labai svarbi ir visiems turėtų būti lengvai prieinama. 
 
Galiausiai, baigdami norėtumėm priminti, kad, paklausus vyrų ir moterų apie 
tai, ko jie nori labiausiai, visi pirmiausia nurodo gerą sveikatą, ir kad teisė į 
sveikatą yra pagrindinė iš visų žmonių branginamų ir tarptautinėje teisėje 
įtvirtintų žmogaus teisių. 
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Priedas 
 
Formalusis švietimas — tai hierarchinės ir chronologinės struktūros švietimo 
sistema, apimanti mokymo įstaigas nuo pradinio iki aukštojo mokymo lygio. 
Informalusis švietimas — tai procesas, kuriame kiekvienas žmogus 
susiformuoja požiūrius, vertybes, įgyja įgūdžių ir žinių iš kasdieninės 
gyvenimo patirties, tokios kaip šeima, draugai, bendraamžių grupės, 
žiniasklaida ir kiti asmens aplinkos aspektai bei veiksniai. 
Neformalusis švietimas — tai organizuotas švietimas už sukurtos formalios 
sistemos ribų, skirtas aptarnauti nustatytai besimokančiųjų auditorijai su 
apibrėžtais mokymosi tikslais. 
Medicininis mokestis — mokestis, taikomas visiems medicinos produktams. 
Paprastai jis būna nedidelis, kadangi šie produktai laikomi baziniais. 
7 pagrindų programa (PP) — tai pagrindinė Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo priemonė. PP siūlo Europos 
Komisija, o tvirtina — Europos Parlamentas pagal bendro sprendimų priėmimo 
procedūrą. PP vykdomos nuo 1984 m. ir apima penkerių metų laikotarpį; 
paskutinės PP paskutiniai metai sutampa su kitos PP pirmaisiais metais. Dabar 
vykdoma šeštoji PP, kuri baigsis 2006 m. pabaigoje. Tačiau septintąją PP buvo 
pasiūlyta vykdyti septynerius metus. Jos vykdymo laikotarpis prasidės 2007 m. 
sausio 1 d. ir baigsis 2013 m. Ši programa parengta remiantis ankstesnės 
programos pasiekimais kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę ir tęsia jos 
vykdymą, siekiant sukurti žinių ekonomiką ir visuomenę  Europoje. 
(apibrėžimą pateikė Bendrijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
informacinė tarnyba). 
 


