
  
 

 
 
 

Jaunieši par dzīvi bez tabakas 

 

Eiropas jauniešu manifests 

 

 
Preambula 
 
Mēs, Eiropas jaunatne, esam uztraukti par to nopietno un kaitīgo ietekmi, ko 
atstāj uz cilvēka organismu gan parastā, gan pasīvā smēķēšana. Paturot 
prātā katra tiesības uz veselību un veselīgu vidi un faktu, ka katram 
cilvēkam ir tiesības uz veselīgu dzīvi, mēs publicējam šo manifestu. 
 
Ievads 
 
Būdama galvenais nāves cēlonis Eiropas Savienībā, tabaka atstāj nopietnu 
ietekmi uz veselības, sociālo, ekonomikas un dabas aizsardzības politiku. 
Vairāk nekā 10 000 jauniešu no visas Eiropas Savienības ir iesaistīti Eiropas 
Jaunatnes foruma projektā „Jaunieši: Par dzīvi bez tabakas?”. Plašas 
sadarbības rezultātā tika pieņemts daudz lēmumu un rekomendāciju, lai 
veicinātu cīņu pret smēķēšanu vietējā, nacionālajā un ES līmenī. 2006. gada 
21. maijā Briselē vairāk nekā 200 Jaunatnes foruma pārstāvju pieņēma 
Eiropas manifestu, kas apkopo nacionālajā līmenī notikušo konsultāciju 
rezultātus.  
 
 
Jaunatnes pilnvara 
 
Jaunatnes organizācijām jābūt aktīvi iesaistītām to lēmumu pieņemšanā, 
kas ietekmē jaunu cilvēku dzīvi. Tieši tāpēc jauniešu organizāciju līdzdalība 
ar tabaku saistītajā politikā ir ļoti svarīga. 
 
Mēs ticam, kas lēmumu pieņemšanas pozitīvās un negatīvās sekas, saistībā 
ar politiku tabakas jomā, būs cieši saistītas ar jauniešiem, ietekmējot viņu 
dzīves kvalitāti un veselību nākotnē. 
 



  
 
To visu ņemot vērā, mūsu ieteikumi būtu: 
 

 jauniešiem jābūt iesaistītiem visu ilgtermiņa stratēģiju izstrādē 
saistībā ar tabaku (politikas veidošana, pārraudzība un novērtēšana); 

 
 jauniešu organizācijām jābūt aktīvi iesaistītām politikas veidošanas 

procesā, kā tiltam starp lēmumu pieņēmējiem un jaunatni. Tieši 
tāpēc jauniešiem jābūt izglītotiem un zinošiem ar tabaku saistītajos 
jautājumos, gan caur formālo, gan neformālo izglītību; 

 
 ir nepieciešams ilgtermiņa atbalsts (politisks, materiāls, finansiāls, 

utt.) jaunatnes organizācijām, kas strādā smēķēšanas kaitīguma 
ierobežošanas jomā; 

 
 īstermiņa mērķi ir nepieciešami, lai reaģētu uz pašiem svarīgākajiem 

jautājumiem; 
 

 lēmumu pieņēmēji ierosina un veicina dialogu starp visām 
ieinteresētajām pusēm, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar tabaku;  

 
 Eiropas Komisija, Galvenais pētījumu departaments, Galvenais 

veselības aizsardzības departaments un Patērētāju aizsardzības 
departaments veicina un finansē pētījumus, atbalsta smēķēšanas 
atmešanas programmas, iesaistot šajā procesā arī jauniešu 
organizācijas vietējā, nacionālajā un visas Eiropas līmenī; 

 
 plānojot 7. Ietvara programmas (Framework program 7) un 

sabiedrībās veselības mērķdotācijas, ir jāparedz finansiālā atbalsta 
iespējas. Rezultātiem jābūt pieejamiem sabiedrībai, arī jauniešu 
organizācijām un masu medijiem. 

 
Izglītība un profilakse! 
 
Jauniešu organizācijām, kas ir neformālās izglītības galvenās izplatītājas, ir 
izšķiroša loma, veicinot jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos 
procesos, un viņiem ir nozīmīga loma, palīdzot uzturēt dialogu. Vēl vairāk, 
neformālā un formālā izglītība ir nepieciešama, lai ierobežotu smēķēšanu un 
palīdzētu jauniešiem izdarīt pamatotu izvēli, kas ir īpaši svarīgi smēķētājiem 
agrā vecumā, kuri sevišķi viegli ietekmējas no apkārtējiem. 
 
To visu ņemot vērā, mūsu ieteikumi būtu: 
 

 iniciatīvām, kas atbalsta uz veselības aizsardzību vērsto neformālo 
izglītību, jāiegūst lielāks atbalsts un jāiekļauj šajā procesā arī 
jauniešu organizācijas; 

 



  
 

 
 sabiedrības informēšanas kampaņām jākoncentrējas uz nesmēķēšanas 

pozitīvajiem aspektiem; 
 

 uz veselīgu dzīvesveidu vērstai izglītībai jāsākas pēc iespējas agrākā 
vecumā un jāturpinās visos izglītības etapos; 

 
 jauniešiem pašiem (Studentu padomēm) un citām ieinteresētajām 

pusēm, piemēram, NVO, Veselības ministrijai un medijiem, jāpalīdz 
šajā procesā; 

 
 jābūt izstrādātām īpašām uz veselīgu dzīves veidu vērstām 

programmām, kas domātas formālajai izglītībai, un tām jābūt 
obligātām. Tām pozitīvi jāietekmē smēķēšanas ierobežošana un 
atmešana. Programmām jābūt elastīgām un piemērotām dažādam 
vecumam, dzimumam, smēķētājiem, nesmēķētājiem, dažādām 
sociālekonomiskajām grupām; 

 
 ES institūcijām jāveic akcijas cīņai pret pasīvo smēķēšanu: 

 
- A) jauniešiem; 
- B) visiem smēķētājiem; 
- C) vecākiem, kuri pakļauj savus bērnus apkārtējā vidē esošiem 

tabakas dūmiem (ETS); 
 
 ir nepieciešamas aktīvas kampaņas par smēķēšanas problēmu, liekot 

uzsvaru uz jauniešu auditoriju; 
 
 liela loma veselības izglītībā piešķirama vecākiem; smēķējošie vecāki 

jāmudina atmest smēķēšanu; 
 

 jauniešu izglītībai jābūt vērstai uz smēķēšanas kaitīguma pierādīšanu, 
nodrošinot plašu pieejamās informācijas klāstu. 

 
Pieeja viegli saprotamai informācijai un atmešana 
 
Lai mazinātu lielos zaudējumus, ko nodara smēķēšana, ir svarīgi samazināt 
kopējo smēķētāju skaitu jauniešu vidū. Tomēr tiem, kuri vēlas atmest 
kaitīgo ieradumu, joprojām trūkst nepieciešamā atbalsta. Piemēram, 
nikotīna aizvietotāji bieži ir dārgāki par pašām cigaretēm. Smēķēšanas 
atmešanas līdzekļiem un atbalstam jauniešiem, ieskaitot nikotīna 
aizvietošanas terapiju, jābūt bez maksas. Tā kā daudzi uzsāk smēķēšanu 
agrā vecumā, tad nepieciešams maksimāli ierobežot nepilngadīgo iespējas 
iegādāties tabakas izstrādājumus, kas diemžēl vēl joprojām ir viegli 
pieejami. Visbeidzot, jaunieši ir galvenā tabakas reklāmas mērķauditorija, 
tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešama stingrāka tabakas reklāmas biznesa  



  
 
regulēšana, jo risks, kuram tiek pakļauta bērnu un jauniešu veselība, ir ļoti 
nopietns. 
 
To visu ņemot vērā, mūsu ieteikumi būtu: 
 

 atkarības ārstēšanas iestādēm un psiholoģiskajam atbalstam jābūt 
viegli pieejamam un bez maksas, to izdevumi jāsedz no līdzekļiem, 
kas iegūti no tabakas nodokļiem; 

 
 nikotīna aizvietotājiem un citām metodēm, kas palīdz atbrīvoties no 

smēķēšanas, jābūt zemākā cenā nekā tabakas izstrādājumiem; 
 

 jāatbalsta likums, kas ierobežo smēķētāju vecumu; 
 
 visu veidu tabakas reklāmām jābūt aizliegtām; 

 
 nodoklis, ar kuru apliek nikotīna aizvietotājus, nedrīkst pārsniegt 

medicīnisko izstrādājumu nodokļu likmi; 
 

 mēs pieprasām vienotu cigarešu iepakojumu, kas būtu balts ar melnu 
uzrakstu „Arial” fontā, lai novērstu krāsaina iepakojuma lietošanu, ko 
varētu uzskatīt par netiešu tabakas izstrādājumu reklāmu; 

 
 nepieciešami dažādi brīdinošie uzraksti, kuriem jāaizņem vismaz 75% 

no cigarešu paciņas virsmas; 
 

 uz paciņas otrās puses jābūt fotogrāfijām, kur redzami cilvēki vai 
orgāni, kas cietuši no pastāvīgas smēķēšanas; 

 
 1% tabakas akcīzes nodokļu ienākumu jānovirza tieši smēķēšanas 

ierobežošanas, novēršanas un aizstāšanas programmām; 
 

 jāievieš tabakas mazumtirgotāju licencēšanas sistēma, kā arī 
jāaizliedz tabakas izstrādājumu automāti un tirdzniecība internetā, 
samazinot nepilngadīgo iespējas iegādāties cigaretes un citus tabakas 
izstrādājumus; 

 
 pretsmēķēšanas akcijām jākoncentrējas uz smēķēšanas radīto 

kaitējumu veselībai, kamēr atturības kampaņām jābūt vērstām uz 
nesmēķēšanas pozitīvajām sekām; 

 
 tabakas izstrādājumiem jābūt pieejamiem visā Eiropas Savienības 

teritorijā tikai un vienīgi no 18 gadu vecuma; 
 

 būtu jāaizliedz atkarību veicinošo produktu, karcinogēnu un citu 
indīgu vielu piedevas tabakas produktos, kas palielina kaitējumu gan 
tiešajiem, gan pasīvajiem smēķētājiem; 



  
 

 uz tabakas izstrādājumiem nepieciešami attēli, kas parādītu 
smēķēšanas ietekmi, savukārt paciņas iekšienē jāatrodas bukletam ar 
informāciju par kaitīgā ieraduma sekām un pamācībām, kā vieglāk 
atmest smēķēšanu; 

 
 jāaizsargā nabadzīgās valstis no tabakas industrijas spiediena un 

jāpiemēro Eiropas standarti visiem uzņēmumiem no Eiropas 
Savienības, neatkarīgi no valsts, kurā nonāk tabakas produkti. 

 
Aizsardzība no tabakas dūmiem apkārtējā vidē 
 
Visiem ir tiesības uz nepiesmēķētām telpām. Līdz ar to smēķēšanas 
aizliegumam slēgtās telpās, darbavietās un mājās ir jāvelta īpaša uzmanība, 
jo no tā visvairāk cieš sabiedrībās vājākie locekļi - it sevišķi vēl nepiedzimuši 
bērni. To varētu panākt ar vispārēju smēķēšanas aizliegumu, īpašu uzmanību 
veltot skolām, sabiedriskajam transportam, slimnīcām, bērnudārziem un 
darbavietām, kā arī viesnīcām, bāriem un restorāniem. 
 
Daudzās valstīs jau šobrīd darbojas smēķēšanas ierobežojumi darbavietās, 
atsevišķas valstis ieviesušas visaptverošus smēķēšanas aizliegumus 
sabiedriskās vietās. Ierobežojumiem jābūt visās ES valstīs. Kā rāda pieredze, 
tad salīdzinoši īsā laikā pēc smēķēšanas aizlieguma ieviešanas lielākā daļa 
sabiedrības sāk atbalstīt un saprast nepieciešamību pēc tā. 
 
Smēķēšanas aizliegumiem jābūt vienam no galvenajiem līdzekļiem 
smēķēšanas apkarošanā, tāpēc mēs esam pārliecināti, ka: 
 

 visām darbavietām un iekšējām publiskajām telpām jābūt pasargātām 
no tabakas dūmiem; 

 
 pilnīgs smēķēšanas aizliegums ir vislabākais instruments cīņā ar šo 

kaitīgo ieradumu. Vienīgi gadījumos, kad smēķēšanai paredzētu telpu 
nav iespējams iekārtot ārpus darbavietas, ir pieļaujama īpašas 
iekšējas smēķētāju telpas iekārtošana, turklāt tai jābūt ar tādu gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, kas būtu savienota ar ārpusi. Šajā telpā 
nedrīkst lietot pārtiku un dzērienus; 

 
 šādiem aizliegumiem jākļūst izplatītiem visās ES dalībvalstīs. Valstīm 

ar dažādu pieeju jāsadarbojas, lai ieviestu visefektīvāko smēķēšanas 
ierobežošanas sistēmu; 

 
 pirms likuma ieviešanas jāveic rūpīgs pētīšanas un izvērtēšanas darbs; 

 
 jāaizliedz tirgot cigarešu paciņas ar 10 vai mazāk cigaretēm; 

 
 jārespektē gan smēķētāji, gan nesmēķētāji; 



  
 

 smēķēšanas aizliegumu darbība jāpārbauda, veicinot regulārus, bet 
ne pārāk biežus reidus sabiedriskās vietās; 

 
 jāatbalsta citu rūpniecisko nozaru attīstība tajās valstīs, kas ir 

atkarīgas no tabakas izstrādājumu pārdošanas. 
 
 
Pasīvā smēķēšana un bērni 
 
Ir jāpievērš īpaša uzmanība nepilngadīgo un vēl nedzimušo bērnu 
aizsardzībai. 
 
Šajā procesā ievērojama loma būtu atvēlama īpašām informācijas 
kampaņām un izglītībai. Mērķauditorijā jāietilpst, pirmkārt, visai sabiedrībai 
un, otrkārt, grūtniecēm un viņu ģimenēm. 
 
Mērķis ir informēt par smēķēšanas radīto kaitējumu veselībai grūtniecības 
periodā un smēķējošu vecāku negatīvo ietekmi uz bērniem. 
 
Nobeigums 
 
„Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, ieskaitot uzturu, 
apģērbu, mājokli, medicīniskos pakalpojumus un vajadzīgo sociālo 
apkalpošanu, kas nepieciešams viņa un viņa ģimenes veselības uzturēšanai 
un labklājībai,” tā rakstīts Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. pantā. 
 
Pamatojoties uz to, ka tabaka ir galvenais slimību un nāves cēlonis 
jaunattīstības valstīs, konferences dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka 
jādara viss, lai pasargātu jauniešus no kaitējuma veselībai, kura izraisītājs ir 
smēķēšana un tabakas dūmi apkārtējā vidē. Ir jāievieš smēķēšanas 
novēršanas un atmešanas pasākumi, kas būtu brīvi pieejami visām 
sabiedrības grupām, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, sociālā statusa vai 
reliģiskās piederības. Smēķētājiem un nesmēķētājiem aktīvi jāiesaistās 
procesā, apzinoties smēķēšanas ietekmi uz mūža ilgumu. Galvenais mērķis ir 
panākt tādu sabiedrības stāvokli, kurā smēķētāji un nesmēķētāji neizjustu 
diskomfortu par viņu personiskās brīvības vai tiesību ierobežošanu. Lai 
nodrošinātu Cilvēktiesību deklarācijā uzsvērtās indivīdu (īpaši bērnu) 
tiesības, neviens nedrīkst pret paša gribu tikt pakļauts pasīvās smēķēšanas 
ietekmei. Nepieciešama viegli pieejama un plaša informācija jauniešiem par 
smēķēšanas ietekmi, kas var palīdzēt izvēlēties nesmēķēt un atbalstīt citus 
smēķētājus viņu izvēlē atmest kaitīgo ieradumu.  
 
Visbeidzot, mēs vēlētos piebilst, ka laba veselība aizvien ir ļoti svarīga 
visiem cilvēkiem un nevienas citas starptautiskās tiesības nav tik 
fundamentālas kā tiesības uz veselīgu dzīvi. 



  
 
 
Pielikums 
 
Formālā izglītība: sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un 
augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts 
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas dokuments (Izglītības likums, 1.p.2 1.). Formālo 
izglītību iegūst akreditētās izglītības iestādēs. 
Neformālā izglītība: ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un 
pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība (Izglītības likums, 1.p.14 1.). 
7. Ietvara programma (Framework program 7): Eiropas Savienības galvenais 
instruments, kas radīts, lai veicinātu uz zināšanām balstītas ekonomikas un 
sabiedrības attīstību Eiropā. Programmas galvenais ierosinātājs ir Eiropas Komisija 
un tā darbojas kopš 1984. gada. Katras programmas ilgums ir pieci gadi. 6. Ietvara 
programma noslēdzās 2006. gada beigās, bet jaunā, 7. Ietvara programma, 
darbosies līdz 2013. gadam.  
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