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Młodzi Ludzie : dla życia bez tytoniu 
 

Manifest Młodych Europejczyków 
 
 
 
Preambuła  
 
My, młodzi ludzie Europy, wyrażamy głębokie zaniepokojenie wpływem, jaki 

ma na człowieka czynne i bierne palenie tytoniu. Ogłaszamy niniejszy 

manifest, mając na uwadze podstawowe prawo do opieki zdrowotnej i 

czystego środowiska, prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i 

dobrobyt, a także prawo do świadomego wyboru zdrowego stylu życia. 

 
 
Wstęp 
 
Jako najważniejsza z możliwych do uniknięcia przyczyn śmierci w Unii 

Europejskiej, palenie tytoniu wywiera ogromny wpływ na politykę ochrony 

środowiska,zdrowotną, społeczną  

i gospodarczą. Ponad 10 tys. przedstawicieli młodzieży z całej Unii 

Europejskiej zaangażowało się w realizację powstałego z inicjatywy 

Europejskiego Forum Młodzieżowego (European Youth Forum — YFJ) projektu 

„Młodzież — dla życia bez tytoniu” (Young People: For a Life without 

Tobacco?”). Jest to szeroko zakrojony program rozmów z młodzieżą, który 

zaowocował znaczną liczbą żądań i zaleceń dotyczących prowadzenia 

skuteczniejszej polityki na poziomie regionalnym, krajowym i 

ogólnoeuropejskim. Niniejszy Manifest Europejski powstał w wyniku 

konsultacji prowadzonych w krajach członkowskich Unii Europejskiej  

i został przyjęty 21 maja 2006 r. w Brukseli przez niemal 200 przedstawicieli 

poszczególnych państw. 
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Młodzież jest ważna  
 
Organizacje młodzieżowe powinny być aktywnie zaangażowane w proces 
podejmowania ważnych decyzji wpływających na życie młodych ludzi. 
Dlatego też udział tych organizacji w ustalaniu polityki dotyczącej palenia 
tytoniu jest bardzo istotny. 
 
Uważamy, że pozytywne i negatywne skutki decyzji politycznych, szczególnie 
jeśli chodzi  
o palenie tytoniu, są zwykle widoczne po upływie dłuższego czasu. Z tego 
powodu konsekwencje tych decyzji poniosą przede wszystkim ludzie młodzi — 
i to na ich jakość życia oraz zdrowie będą one miały największy wpływ. 
 
W związku z tym zalecamy: 
 
 Opracowanie długoterminowych strategii dotyczących palenia tytoniu we 

współpracy  
z przedstawicielami młodzieży. Udział młodzieży powinien obejmować 
wszystkie etapy — formułowania, monitorowania i oceny polityki. 

 
 Zaangażowanie organizacji młodzieżowych w proces kształtowania polityki 

w charakterze ogniwa łączącego decydentów i ludzi młodych. Ponadto 
należy prowadzić konsultacje  
z ludźmi młodymi oraz edukować ich w kwestiach związanych z paleniem 
tytoniu  
w sposób zarówno formalny, jak i niesformalizowany. 

 
 Wprowadzenie dodatkowego wsparcia długoterminowego (politycznego, 

logistycznego, finansowego itp.) dla organizacji młodzieżowych 
działających na rzecz ograniczania palenia tytoniu i redukcji 
wyrządzanych przezeń szkód. 

 
 Zaplanowanie celów krótkoterminowych w celu rozwiązania 

najpilniejszych problemów. 
 
 Zaangażowanie się decydentów w dialog i wspieranie go wśród wszystkich 

stron zainteresowanych kwestiami dotyczącymi palenia tytoniu. 
 
 Promowanie i finansowanie przez Komisję Europejską, Dyrektoriat 

Generalny ds. Badań Naukowych i Dyrektoriat Generalny ds. Zdrowia i 
Ochrony Konsumentów badań nad skierowanymi do poszczególnych płci i 
grup wiekowych programów walki z nałogiem tytoniowym, prowadzonych 
we współpracy z organizacjami młodzieżowymi na poziomie regionalnym, 
krajowym i ogólnoeuropejskim. 
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 Wprowadzenie analogicznych możliwości finansowania w ramach siódmego 

programu ramowego i grantów na ochronę zdrowia. Opinia publiczna, w 
tym media i organizacje młodzieżowe, powinny być aktywnie informowane 
o wynikach. 

 
 
Edukacja i prewencja! 
 
Ponieważ edukację niesformalizowaną prowadzą przede wszystkim 
organizacje młodzieżowe, są one kluczowym czynnikiem promującym 
działalność i aktywność obywatelską wśród ludzi młodych. Odgrywają też 
ważną rolę, wspierając kształtowanie opinii i zachowań. Co więcej, edukacja 
niesformalizowana i formalna ma ogromne znaczenie w ograniczaniu palenia  
i ułatwianiu młodzieży podejmowania świadomych wyborów. Ma to szczególne 
znaczenie dla osób, które zaczynają palić w młodym wieku i znajdują się 
często pod presją rówieśników. 
 
W związku z tym zalecamy: 
 
 Intensywniejsze wspieranie niesformalizowanej edukacji zdrowotnej i 

zaangażowanie  
w nią organizacji młodzieżowych. 

 
 Prowadzenie kampanii informacyjnych uwydatniających pozytywne 

aspekty niepalenia. 
 
 Rozpoczynanie edukacji zdrowotnej wśród osób w jak najmłodszym wieku  

i kontynuowanie jej na wszystkich szczeblach nauczania — sami młodzi 
ludzie (np. samorządy uczniowskie i studenckie) oraz inne strony 
zainteresowane, takie jak organizacje pozarządowe, ministerstwa zdrowia 
czy media, powinny udzielić pomocy w tym zakresie. 

 
 Opracowanie zintegrowanego, całościowego programu edukacyjnego 

dotyczącego zdrowego życia i wprowadzenie go jako element 
obowiązkowej edukacji formalnej. Powinien to być pozytywny element 
edukacji ukazujący różne możliwości ograniczania  
i rzucania palenia. Program powinien być przy tym elastyczny i powinien 
umożliwiać dostosowanie go do konkretnych grup wiekowych, płci, 
palaczy, osób niepalących  
i różnych grup społeczno-ekonomicznych. Proces edukacyjny powinien 
koncentrować się na rozwoju indywidualnym zmierzającym do świadomej 
zmiany zachowań. 
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 Wdrożenie przez instytucje unijne kampanii uświadamiających skutki 

biernego palenia skierowanych do: 
 

- A) ludzi młodych; 
- B) wszystkich palaczy; 
- C) rodziców narażających swoje dzieci na bierne wdychanie dymu 

tytoniowego. 
 
 Zainicjowanie interaktywnych kampanii skierowanych do osób młodych, 

które będą prowadzone w sposób zapewniający dotarcie przekazu do 
młodzieży. 

 
 Zachęcanie rodziców do wzięcia udziału w edukacji zdrowotnej i 

wspomaganie ich. Rodzice, którzy palą, powinni być zachęcani do rzucenia 
palenia i otrzymywać odpowiednią pomoc. 

 
 Objęcie całego (opłacanego i nieopłacanego) personelu zaangażowanego w 

edukację osób młodych i świadczoną im opiekę społeczną oraz zdrowotną 
programem szkoleń umożliwiających udzielanie młodzieży rzetelnych, 
aktualnych informacji. 

 
 
Dostępność informacji i środków wspomagających walkę z 
nałogiem 
 
Zmniejszenie liczby palących wśród osób młodych ma ogromne znaczenie dla 
uniknięcia przez społeczeństwo wielu problemów zdrowotnych i dodatkowych 
kosztów. Obecnie osoby pragnące rzucić palenie nie otrzymują 
wystarczającego wsparcia — jako przykład może posłużyć fakt, że leki 
nikotynowe są często droższe od papierosów. Produkty i wsparcie ułatwiające 
rzucenie palenia, w tym zastępcza terapia nikotynowa, powinny być w miarę 
możliwości dostępne bezpłatnie dla osób młodych. Ponieważ palacze często 
po raz pierwszy sięgają po tytoń w młodym wieku, ważne jest również 
właściwe egzekwowanie istniejącego prawa zabraniającego sprzedaży tytoniu 
osobom nieletnim; niestety, obecnie zakaz ten jest nierzadko ignorowany. 
Ponieważ młodzież często stanowi główną grupę docelową reklam tytoniu, 
uważamy, że niezmiernie ważne jest wprowadzenie przepisów 
uwzględniających podatność dzieci i młodzieży na uleganie temu nałogowi. 
 
W związku z tym zalecamy: 
 
 Umożliwienie łatwego, bezpłatnego dostępu do ośrodków leczących z 

uzależnienia od tytoniu i do wsparcia psychologicznego, finansowanych z 
opodatkowania sprzedaży tytoniu. 
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 Sprzedawanie leków nikotynowych i innych produktów wspomagających 

rzucanie palenia w cenie niższej od papierosów. Produkty te powinny być 
także łatwiej dostępne. 

 
 Skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących minimalnego wieku 

kupujących. 
 
 Wprowadzenie zakazu reklamowania tytoniu w jakikolwiek sposób. 

 
 Opodatkowanie zastępczych terapii nikotynowych na poziomie nie 

wyższym niż stawka podatku medycznego. 
 
 Wprowadzenie jednolitych opakowań papierosów — białych z czarnymi 

napisami czcionką Arial. Ma to zapobiec postrzeganiu kolorowych wzorów 
jako dyskretnej, pośredniej reklamy produktów tytoniowych. 

 
 Umieszczanie na opakowaniach różnorodnych ostrzeżeń zdrowotnych, 

zajmujących co najmniej 75% powierzchni paczki. 
 
 Umieszczanie grafiki lub zdjęć przedstawiających wpływ palenia tytoniu 

na ludzi i ich narządy wewnętrzne na tylnej stronie opakowań papierosów. 
 
 Finansowanie programów promujących rzucanie i ograniczanie palenia 

oraz terapie zastępcze z ustalonego procentu przychodów z 
opodatkowania tytoniu. 

 
 Wprowadzenie systemu licencjonowania detalicznych punktów sprzedaży 

tytoniu oraz zakazu handlu produktami tytoniowymi z automatów lub za 
pośrednictwem Internetu. Zmniejszy to dostępność tytoniu dla osób 
nieletnich. Co więcej, produkty tytoniowe nie powinny być umieszczane 
na wystawach sklepowych. 

 
 Podkreślanie w kampaniach antynikotynowych szkodliwości palenia, 

natomiast  
w kampaniach promujących abstynencję tytoniową — zalet niepalenia. 

 
 Przyjęcie w całej Unii Europejskiej 18 lat jako minimalnego wieku, po 

osiągnięciu którego dozwolone jest kupowanie tytoniu. 
 
 Wprowadzenie zakazu dodawania do produktów tytoniowych środków 

powodujących łatwiejsze uzależnienie, substancji teratogennych i innych 
toksycznych substancji zwiększających zagrożenie dla palaczy czynnych i 
biernych. 
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 Wprowadzenie obowiązku obrazowania efektów palenia na opakowaniach 

produktów tytoniowych i umieszczania wewnątrz nich ulotki informującej 
o skutkach nałogu  
i o dostępnej pomocy w zakresie rzucenia palenia. 

 
 Ochrona krajów mniej rozwiniętych przed przemysłem tytoniowym jest 

ważna i należy ją zapewnić, stosując standardy europejskie wobec 
wszystkich przedsiębiorstw mających siedzibę w Europie, niezależnie od 
ostatecznego przeznaczenia towarów. 

 
 
Ochrona przed biernym paleniem 
 
Każdy powinien mieć prawo do środowiska wolnego od dymu w budynkach i 
zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej. Dlatego też zasadą 
przewodnią zakazów palenia powinna być ochrona przed biernym paleniem w 
miejscach publicznych, w pracy i w domu, ze szczególnym uwzględnieniem 
najmniej odpornych członków społeczeństwa — nienarodzonych dzieci. Jest 
to możliwe po wprowadzeniu zakazu palenia w szerokim zakresie, 
obejmującego miejsca publiczne, publiczne środki transportu, szkoły, 
szpitale, przedszkola i zakłady pracy, a także obiekty rozrywkowe i 
wypoczynkowe (przede wszystkim hotele, puby, bary i restauracje). 
 
W wielu krajach obowiązują już ograniczenia palenia w miejscach pracy, a 
niektóre państwa wprowadziły zakazy palenia w szerszym zakresie. We 
wszystkich krajach należy zapewnić przestrzeganie takich przepisów. 
Doświadczenie wskazuje, że po wprowadzeniu zakazów palenia, po upływie 
krótkiego okresu przejściowego, większość obywateli i konsumentów popiera 
zakazy prawne tego typu i wykazuje dla nich zrozumienie. 
 
Ponieważ zakazy palenia to jeden z najważniejszych środków polityki 
dotyczącej tytoniu, uważamy, że: 
 
 Zakaz palenia powinien obejmować wszystkie miejsca pracy oraz 

przestrzeń publiczną wewnątrz budynków. 
 
 Najlepszym rozwiązaniem jest całkowity zakaz palenia. Jedynie w 

sytuacji, gdy niemożliwe jest wyznaczenie poza miejscem pracy obszaru, 
w którym dozwolone byłoby palenie, powinno dopuścić się palenie w 
wyznaczonym pomieszczeniu. Pomieszczenie takie powinno mieć wydajny, 
skuteczny system klimatyzacji i filtrowania powietrza, odprowadzający 
dym bezpośrednio poza budynek. Wewnątrz nie powinno się spożywać 
żywności ani napojów. 
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 Władze publiczne we wszystkich krajach członkowskich, które nie 

wprowadziły jeszcze analogicznych zakazów, powinny podjąć starania na 
rzecz zakazania palenia w instytucjach publicznych i innej przestrzeni 
publicznej. Kraje członkowskie, w których obowiązują zakazy i te, w 
których one nie obowiązują, mogą dzielić się wiedzą na temat 
skutecznego ich wprowadzania. 

 
 Należy podjąć skuteczne monitorowanie i ocenianie wdrażania zakazów 

palenia. 
 
 Należy zakazać sprzedaży opakowań zawierających 10 lub mniej 

papierosów. 
 
 Szacunek należy się zarówno palącym, jak i niepalącym. 

 
 Zakazy palenia należy egzekwować bardziej surowo, losowo wykonując 

badania  
w miejscach publicznych. 

 
 Należy zachęcać kraje w dużym stopniu zależne od przemysłu tytoniowego 

do rozwijania innych branż i wspomagać je w tym. 
 
 

Palenie bierne a dzieci 1 
 
Konieczne jest uświadamianie w zakresie szczególnej ochrony osób 
nieletnich, niemowląt  
i nienarodzonych dzieci. 
 
Do realizacji tego celu posłużą specjalne kampanie i edukacja. Grupą 
docelową powinno być po pierwsze całe społeczeństwo, a po drugie kobiety w 
ciąży i ich współmieszkańcy. 
 
Celem jest informowanie o szkodach, jakie palenie wyrządza dziecku w łonie 
matki oraz o możliwości uszkodzenia płodu przez palących rodziców. 
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Podsumowanie 
 
„Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie 
i dobrobyt jego i jego rodziny” — art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. 
 
Uznając przekonujące dowody, że tytoń jest najważniejszą z możliwych do 
uniknięcia przyczyną chorób i przedwczesnej śmierci w krajach rozwiniętych, 
uczestnicy konferencji konkludują, że należy podjąć wszelkie starania, aby 
ochronić młodzież przed zagrożeniami dla zdrowia i szkodami, jakie powoduje 
czynne i bierne palenie tytoniu. Należy bezpłatnie udostępnić środki do walki 
z nałogiem i ograniczania palenia wszystkim grupom społecznym niezależnie 
od płci, wieku, religii i statusu społecznego. Aby uzyskać znaczący wzrost 
wskaźnika DALY (disability-adjusted life years — lata życia z uwzględnieniem 
niepełnej sprawności), proces musi objąć zarówno osoby niepalące, jak i 
palaczy. Celem jest ukształtowanie społeczeństwa, w którym ani niepalący, 
ani palacze nie czują się  
w niepotrzebny sposób wyizolowani lub dyskryminowani, a ich osobista 
wolność i prawa nie są naruszane. Realizacja praw nakreślonych w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  
a szczególnie w artykułach 3 i 25, wymaga, aby nikt (ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci) nie był wbrew swojej woli narażony na bierne palenie 
tytoniu. Informowanie o paleniu i jego skutkach jest niezwykle ważne, aby 
umożliwić osobom młodym podjęcie świadomej decyzji o niepaleniu i 
wesprzeć palaczy w zamiarze porzucenia nałogu. Dlatego też informacje takie 
powinny być łatwo dostępne dla wszystkich. 
 
Podsumowując, pragniemy zwrócić uwagę, że dobry stan zdrowia pozostaje 
jednym  
z głównych dążeń mężczyzn i kobiet proszonych o uszeregowanie swoich 
priorytetów, oraz że żadne z praw cenionych przez istoty ludzkie i 
uświęconych prawem międzynarodowym nie jest bardziej podstawowe niż 
prawo do zdrowia. 
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Dodatek 
 
Edukacja formalna (formal education): hierarchicznie ukształtowany, 
podzielony chronologicznie system edukacyjny obejmujący instytucje od 
szczebla podstawowego do wyższego. 
 
Edukacja nieformalna (informal education): proces, w którym każda 
jednostka nabywa postawy, wartości, umiejętności i wiedzę na podstawie 
codziennego doświadczenia od rodziny, przyjaciół, grup rówieśniczych, 
mediów i innych czynników wpływu w środowisku danej osoby. 
 
 
Edukacja niesformalizowana (non-formal education): zorganizowana 
edukacja przebiegająca poza ustalonym, formalnym systemem edukacyjnym, 
mająca służyć określonej grupie osób do osiągnięcia określonych celów 
edukacyjnych. 
 
Stawka podatku medycznego: podatek dotyczący produktów medycznych, 
zazwyczaj bardzo niski w porównaniu z podatkami dotyczącymi zwykłych 
produktów. 
 
Siódmy program ramowy (Framework program 7, FP7): Siódmy program 
ramowy to główny instrument Unii Europejskiej służący do finansowania 
badań i rozwoju. Program ramowy jest przedstawiany przez Komisję 
Europejską i akceptowany przez Radę i Parlament Europejski zgodnie z 
procedurą kodecyzji. Programy ramowe są wdrażane od 1984 r. i obejmują 
pięć lat, przy czym ostatni rok każdego programu pokrywa się z pierwszym 
rokiem programu następnego. Obecnie realizowany jest szósty program 
ramowy, trwający do końca 2006 r. Proponowany siódmy program ramowy w 
odróżnieniu od wcześniejszych ma trwać siedem lat. Zacznie on w pełni 
obowiązywać 1 stycznia 2007 r. i dobiegnie końca w 2013 r. Zakłada on 
utworzenie w oparciu o osiągnięcia poprzednich programów Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej i jej rozwój w kierunku umożliwiającym powstanie w 
Europie gospodarki  
i społeczeństwa opartych na wiedzy (definicja udostępniona przez 
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS). 
 

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