
                                                                       

 1

 
 
 
 

Mladí ľudia: Za život bez tabaku 
 

Manifesto európskej mládeže 
 

 
 
 
Preambulaµ 
 
My, mládež Európy, sme hlboko znepokojení vplyvom aktívneho a pasívneho 

fajčenia na jednotlivca. Manifesto vydávame, lebo chceme poukázať na základné 

právo na zdravotnú starostlivosť a zdravé prostredie a tiež na fakt, že každý má 

právo na životnú úroveň zodpovedajúcu jeho zdraviu a blahobytu. A že každý 

by mal mať možnosť rozhodovať o vlastnom zdraví. 

 

 
Úvod 
 
Tabak, ako najväčšia odvrátiteľná príčina smrti v EÚ, má nesmierny význam pre 

zdravotnú, spoločenskú, ekonomickú a environmentálnu politiku. Viac ako 10 000 

mladých ľudí z celej EÚ sa podieľalo na projekte Európskeho fóra mládeže 

(European Youth Forum EFM) - Mladí ľudia: Za život bez tabaku? Rozsiahla diskusia 

mládeže vytvorila množstvo požiadaviek a odporúčaní pre efektívnejšie politické 

rozhodnutia na miestnej, národnej a európskej úrovni. Európske Manifesto 

obsahuje závery národných diskusných procesov v členských štátoch EÚ tak, ako 

boli prijaté takmer 200 národnými predstaviteľmi 21. mája 2006 v Bruseli. 
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Oprávnenie mládeže 
 
Mládežnícke organizácie by mali byť považovaní za aktívnych účastníkov pri tvorbe 
dôležitých politických rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí. Toto je 
dôvod, prečo je účasť mládežníckych organizácií rozhodujúca pri formulovaní 
politických rozhodnutí súvisiacich s tabakom. 
 
Veríme, že pozitívne a negatívne vplyvy politických rozhodnutí, najmä v prípade 
tabakovej politiky, sú zreteľné až v dlhodobom horizonte a preto práve mladí ľudia 
sú tí, ktorí budú znášať následky politického ovplyvnenia kvality ich života 
a zdravia. 
 
V tejto súvislosti odporúčame: 
 

• Navrhnúť dlhodobé stratégie tabakovej problematiky a mladých ľudí 
zahrnúť na všetkých stupňoch (t.j. formovanie, monitoring, vyhodnotenie 
politiky), 

 
• Aktívne zahrnúť mládežnícke organizácie do procesu vytvárania politiky 

ako spojenie medzi tými, ktorí rozhodujú a mládeže. Druhá spomenutá 
skupina by mala byť braná na zreteľ a vzdelávaná v problematike 
súvisiacej s tabakom ako formálnou, tak aj neformálnou cestou, 

 
• Malo by existovať viac dlhodobých podporných opatrení (politických, 

logistických, finančných atď.) pre mládežnícke organizácie pracujúce na 
prevencii tabaku a redukcii poškodení, 

 
• Je potrebné určiť krátkodobé ciele s úmyslom vyriešiť aktuálne 

problémy, 
 

• Kompetentnými osobami uskutočňovať a podporovať dialóg medzi 
všetkými zúčastnenými v problematikách súvisiacich s tabakom, 

 
• Európskou komisiou, DG výskumu a DG Ochrany zdravia a spotrebiteľa 

podporovať a financovať výskum zameraný na odvykacie programy 
v závislosti od pohlavia a veku. Mali zahŕňať mládežnícke organizácie na 
miestnej, národnej a európskej úrovni, 

 
• Vlastné príležitosti financovania by mali byť predložené rámcovému 

programu 7 a grantu verejného zdravia. Výsledky by mali byť aktívne 
prezentované verejnosti ako aj mládežníckym organizáciám a médiám. 
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Vzdelávanie a prevencia! 
 
        
Mládežnícke organizácie, ako hlavní poskytovatelia neformálneho vzdelávania, sú 
kľúčovými aktérmi v podpore aktívneho občianstva a účasti mladých ľudí. Hrajú 
dôležitú úlohu pri formovaní názorov a správania. Neformálne a formálne 
vzdelávanie má navyše veľkú dôležitosť pri prevencii fajčenia a podpory mladých 
ľudí pri rozhodnutiach na základe relevantných informácií: toto má zvláštny význam 
pre fajčiarov začínajúcich v mladom veku, ktorí sú často objektom nátlaku 
vrstovníkov. 
 
V tejto súvislosti odporúčame: 
 

• Iniciatívy na podporu neformálneho vzdelávania spojené so zdravím by sa 
mali významnejšie podporovať a mali by zahŕňať mládežnícke organizácie, 

 
• Kampane by sa mali zameriavať na pozitívne aspekty nefajčenia, 

 
• Vzdelávanie v oblasti zdravia by malo začať v čo možno najrannejšom veku 

a pokračovať by malo všetkými stupňami vzdelávania: 
 

- samotní mladí ľudia (napr. študentské rady) a ostatní zúčastnení - ako sú 
mimovládne organizácie, zdravotné sekcie a médiá, by mali pomáhať, 

 
• Pre potreby formálneho vzdelávania by mal byť vypracovaný ucelený 

program zdravého života. Pre tento účel by mal byť povinný a mal by 
predstavovať pozitívny prístup k vzdelávaniu, ktorý je založený na 
alternatívach pri prevencii a odvykaní od tabaku. Program by mal byť 
flexibilný a prispôsobiteľný určitým skupinám napr. podľa veku, pohlavia, či 
ide o fajčiarov, nefajčiarov alebo podľa spoločensko – ekonomickej skupiny. 
Vzdelávací proces by sa mal zameriavať predovšetkým na rozvoj mysle 
jednotlivca smerujúcej k samoregulovateľnej zmene správania, 

 
• Inštitúcie EÚ uskutočňujú kampane o účinkoch pasívneho fajčenia: 

 
     A) pre mladých ľudí 
     B) pre fajčiarov vo všeobecnosti 
     C) pre rodičov, ktorí vystavujú svoje deti druhotnému dymu, 

 
• Iniciovať interaktívne a cielené kampane proti tabaku – posolstvo smerovať 

na mladých ľudí, 
 
• Poskytnúť podporu rodičom s úlohou, ktorú zohrávajú pri vzdelávaní 

v oblasti zdravia. Podporovať a pomáhať rodičom fajčiarom pri odvykaní, 
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• Každému platenému aj neplatenému personálu, ktorý sa zúčastňuje na 

vzdelávaní mládeže, poskytnúť tréning založený na faktoch ako 
aj vzdelávanie, výuku o spoločnosti a zdravovedu, čo umožňuje 
sprostredkovať presné a aktuálne informácie priamo mladým ľuďom. 

 
 
Dostupnosť, viditeľnosť a odvykanie 
 
Je nanajvýš dôležité zredukovať počet mladých fajčiarov za účelom obmedzenia 
zdravotných problémov a väčších výdavkov pre spoločnosť. V súčasnosti je ale 
podpora pre fajčiarov na skoncovanie s fajčením nedostatočná. Ako príklad slúži 
fakt, že nikotínové náhrady sú často dokonca drahšie ako samotné cigarety. 
Nástroje a podpora na skoncovanie s fajčením, vrátane terapie nikotínovými 
substitútmi by mala byť poskytnutá mladým ľuďom bezplatne, keď je dostupná aj 
adekvátna podpora. Keďže fajčiari často začínajú v mladom veku, je obzvlášť 
dôležité náležite uplatniť existujúcu legislatívu, ktorá zakazuje neplnoletým získať 
tabak, čo nanešťastie nie je jav zriedkavý. V poslednom čase sú práve mladí ľudia 
hlavným cieľom propagácie tabaku. V dôsledku toho veríme, že je obzvlášť dôležité 
uplatniť túto lepšiu reguláciu, ktorá berie do úvahy zraniteľnosť detí a mládeže. 
 
 
V tomto smere odporúčame: 
 

• Prístup do odvykacích kliník a psychologická podpora by mali byť ľahko 
dostupné, poskytované bezplatne a financované zo zdaňovania tabaku, 

 
• Nikotínové náhrady a iné metódy, ktoré pomáhajú skončiť s fajčením, 

predávať za nižšie ceny ako cigarety. Takisto by mali byť ľahšie dostupné, 
 

• Náležite uplatniť legislatívu týkajúcu sa vekového limitu pri predaji, 
 

• Zakázané by mali byť všetky formy reklamy tabaku,  
 

• Zdaňovanie liečby nikotínovými náhradami by nemalo prekročiť medicínsku 
výšku dane, 

 
• Žiadame zavedenie jednotného balenia cigariet, konkrétne biele s čiernym 

textom, písmo Arial, aby sme sa vyhli používaniu farebného dizajnu ako 
skrytej, nepriamej reklamy tabakových výrobkov, 

 
• Na balení umiestniť rozmanité zdravotné varovania, ktoré by pokrývali 

najmenej 75% veľkosti balenia, 
 

• Obrázky ľudí alebo orgánov, poškodených v dôsledku fajčenia, by mali byť 
zobrazené na zadnej strane balenia, 
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• Určité percento z príjmu z dane z tabaku by malo priamo financovať 
odvykanie, prevenciu a substitučné programy, 

 
• Zaviesť systém licencovania predajcov, zákaz automatov na tabakové 

výrobky, zavedenie internetového predaja, aby sa zabezpečila nedostupnosť 
tabakových výrobkov komukoľvek pod stanovenú vekovú hranicu. Žiadne 
tabakové výrobky by naviac nemali byť viditeľné vo výkladoch obchodov, 

 
• Proti-tabakové kampane by sa mali zameriavať na poškodenia spôsobené 

fajčením, zatiaľ čo pro-abstinenčné kampane by mali prezentovať pozitívne 
atribúty nefajčenia, 

 
• Oficiálny vek pre predaj tabaku by mal byť stanovený a uplatnený na 18 

rokov v celej Európskej únii, 
 

• Zavedenie zákazu pridávať závislosť zvyšujúcich aditív, karcinogénov a iných 
toxických látok do tabakových výrobkov, ktoré znamenajú zdravotné riziká 
pre aktívnych aj pasívnych fajčiarov, 

 
• Na tabakových výrobkoch musia byť umiestnené fotografie zobrazujúce 

následky fajčenia, vo vnútri balenia musí byť vložený leták, ktorý informuje 
fajčiara o následkoch jeho zlozvyku a o možnej pomoci s odvykaním, 

 
• Ochrana menej rozvinutých krajín pred tabakovým priemyslom je dôležitá 

a mala by byť zabezpečená zavedením európskych štandardov na všetky 
aktivity európskych spoločností, nezávisle od konečnej destinácie tovaru. 

 
 
Ochrana pred pasívnym fajčením 
 
Ľudia by mali mať právo na nefajčiarske prostredie vo vnútorných a uzavretých 
verejných priestoroch. Hlavným princípom zákazu fajčenia by mala byť prevencia 
pred účinkami druhotného dymu vo verejných priestranstvách a zariadeniach, 
pracoviskách a domácnostiach, venujúc zvláštnu pozornosť slabším členom našej 
spoločnosti – hlavne nenarodeným deťom. 
 
Toto je možné dosiahnuť celkovým zákazom fajčenia vrátane verejných 
priestranstiev, verejnej dopravy, škôl, nemocníc, škôlok a pracovísk, takisto ako aj 
zariadení voľného času (obzvlášť hotelov, barov a reštaurácií). 
 
Mnohé krajiny už uplatňujú obmedzenia týkajúce sa fajčenia v pracovnom 
prostredí, niektoré z nich zaviedli rozsiahle zákazy fajčenia. Vo všetkých krajinách 
musí byť zabezpečené presadzovanie týchto nariadení. Bežná prax po zavedení 
zákazov fajčenia potvrdzuje, že po krátkom období prechodu väčšina obyvateľstva 
a spotrebiteľov podporuje a chápe dôležitosť takýchto oficiálnych nariadení. 
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Zákazy fajčenia sú jedným z kľúčových opatrení týkajúcich sa tabaku. Preto 
veríme, že: 
 

• Všetky pracoviská a uzavreté verejné priestranstvá by mali byť nefajčiarske, 
 
• Najlepšou voľbou je úplný zákaz fajčenia. Iba v prípade, že vymedzený 

fajčiarsky priestor nemôže byť zriadený mimo pracoviska, mala by byť 
zriadená fajčiarska miestnosť vnútri budovy – táto by mala mať účinnú 
a efektívnu klimatizáciu a filtračný systém ústiaci von z budovy. V tejto 
miestnosti by nemalo byť povolené konzumovať jedlo ani pitie, 

 
• Verejné autority vo všetkých ostatných členských štátoch by sa mali snažiť 

zaviesť rovnaké zákazy fajčenia týkajúce sa verejných inštitúcií a iných 
verejných priestranstiev. Členské krajiny, ktoré majú a aj tie, ktoré nemajú 
zákazy fajčenia, sa môžu navzájom učiť ako zaviesť obmedzenia čo 
najefektívnejšie, 

 
• Musí byť uskutočnený náležitý monitoring a vyhodnotenie zavedenia 

zákonných zákazov fajčenia, 
 

• Zakázať predaj cigariet balených po 10 a menej kusov, 
 

• Rešpektovať práva fajčiarov aj nefajčiarov, 
 

• Zákazy fajčenia by mali byť prísnejšie uplatňované náhodnými inšpekciami 
vo verejných priestranstvách, 

 
• Podporovať krajiny, ktoré sa vo veľkej miere sústreďujú na tabakový 

priemysel, aby rozvíjali iné druhy priemyslu. 
 
 
Pasívne fajčenie a deti 
 
Je nevyhnutné vytvárať  
 
povedomie o špeciálnej ochrane menšín, detí a nenarodených detí.  
 
Toto povedomie by malo byť dosiahnuté najmä špeciálnymi kampaňami 
a vzdelávaním. Cieľové skupiny by mali byť primárne, spoločnosť vo všeobecnosti 
a v druhom rade tehotné ženy a ich domácnosti. 
 
Cieľom je informovať ľudí o poškodeniach plodu spôsobené fajčením a potenciálne 
poškodenie detí zapríčinené fajčením ich rodičov.  
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Záver 
 
„Každý má právo na životný štandard adekvátny zdraviu a blahobytu jeho a jeho 
rodiny“, článok 25, Všeobecná deklarácia ľudských práv. 
 
Účastníci konferencie prichádzajú k záveru, potvrdenému odôvodnenými dôkazmi, 
že tabak je jediná najväčšia zbytočná príčina ochorení a predpôrodných úmrtí 
v rozvinutých krajinách. Musia byť preto zmobilizované všetky snahy na ochranu 
mladých ľudí pred zdravotnými rizikami a poškodeniami spôsobenými užívaním 
tabaku a druhotným dymom. Preventívne a odvykacie opatrenia musia byť 
implementované a sprístupnené bezplatne všetkým spoločenským skupinám, 
nezávisle od pohlavia, veku, vyznania alebo spoločenského postavenia. Aby sa zvýšil 
počet rokov aktívneho života, musia byť nefajčiari a fajčiari aktívnejšie zahrnutí do 
procesu. Cieľom je vybudovať spoločnosť, v ktorej sa nefajčiari a aj fajčiari necítia 
zbytočne izolovaní, diskriminovaní, obmedzovaní v ich osobných slobodách 
a právach. Na zabezpečenie práv stanovených vo Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv, hlavne v článkoch 3 a 25, žiadne osoby (hlavne deti) nesmú byť nedobrovoľne 
vystavené pasívnemu fajčeniu. Musíme umožniť mladým ľuďom zodpovedne si 
zvoliť cestu nefajčenia a podporiť aktívnych fajčiarov v rozhodnutí prestať 
s fajčením. Preto sú potrebné informácie o fajčení a jeho dôsledkoch dostupné pre 
každého. 
 
Na záver chceme dodať, že keď sme požiadali mužov a ženy o zoradenie ich 
priorít, dobré zdravie je stále na prvom mieste. Zo všetkých práv dodržiavaných 
ľudskými bytosťami a uchovaných v medzinárodnom práve, žiadne nie je 
zásadnejšie, ako je právo na zdravie 
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Dodatok 
 
Formálne vzdelávanie: Je hierarchicky štruktúrované, chronologicky stupňované. 
Ide o vzdelávací systém začínajúci od primárnych až po terciárne inštitúcie. 
 
Sociálne učenie sa: Je to proces, počas ktorého každý jednotlivec nadobúda 
postoje, hodnoty, zručnosti a vedomosti z každodenných skúseností ako napr. 
z okruhu rodiny, priateľov, skupiny rovesníkov, médií a iných vplyvov a faktorov 
v okolitom prostredí. 
 
Neformálne vzdelávanie: Je organizované vzdelávanie mimo stanoveného 
formálneho systému, ktoré je určené identifikovateľnému učiacemu sa obecenstvu 
s identifikovateľnými učebnými cieľmi. 
 
Medicínska daň: Je to daň, aplikovaná na všetky medicínske produkty. Obvykle je 
veľmi nízka, keďže je použitá za základný produkt. 
 
Rámcový program 7: Rámcový program (RP) je základný prostriedok Európskej 
únie na financovanie výskumu a vývoja. RP predložila Európskou komisiou a prijala 
Rada a Európsky parlament s následným spolurozhodovacím procesom. RP sú 
implementované od roku 1984 a pokrývajú obdobie piatich rokov s posledným 
rokom jedného RP a prvým rokom nasledujúceho RP prekrývajúc sa. Súčasným RP 
je RP6, ktorý bude trvať do konca roku 2006. Spustenie RP7 bolo plánované na 7 
rokov – a to od 1. januára 2007 do roku 2013. Je vytvorený tak, aby stavalo na 
úspechoch predchádzajúceho RP  smerom k vytvoreniu Oblasti európskeho výskumu 
a posunúť ho ďalej k rozvoju znalostnej ekonomiky a spoločnosti v Európe. 
(Definícia poskytnutá Spoločnosťou Informačnej služby výskumu a vývoja) 
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