Profesioniștii din domeniul sănătății din organizațiile membre ale Inițiativei 2035-Prima Generație
Fără Tutun a României denunță o altă încercare de interferență a industriei tutunului în adoptarea
politicilor de sănătate publică prin folosirea de organizații-paravan
În data de 21 Martie 2018, cele peste 350 de organizații membre ale Inițiativei 2035 Fără Tutun- asociațiile medicale,
academice, liderii facultăților de medicină, organizațiile de tineret și copii, au solicitat printr-un document de poziție
autorităților române să inițieze modificările legislative care să adreseze situația de ”urgență de sănătate publică” reprezentată
de consumul de tutun în rândul adolescenților și tinerilor în România. Pe baza datelor existente furnizate de Institutul Național
de Sănătate Publică și de ultimele studii în rândul acestor categorii de vârstă(GYTS 2013, HBSC 2014, Johns Hopkins 2016), în
ciuda evoluției pozitive începând cu anul 2004, în România copiii fumează curent în procent mult mai mare comparativ cu alte
țări europene, situând țara noastră pe locul 4, respectiv 7 în topul adolescenților de 13 ani, respectiv 15 ani, care fumează
săptămânal.
În fața acestei realități organizațiile membre ale Inițiativei 2035 Fără Tutun consideră că se impune intervenția imediată,
fermă și consecventă a autorităților române pentru protejarea copiilor noștri de efectele dramatice ale acestui drog și
descurajarea intensă, prin toate formele, a consumului de către copii și tineri a produselor din tutun indiferent de forma de
consum a acestora.
Din păcate, în totală contradicție cu acest deziderat de interes național asistăm în prezent la un asalt de o agresivitate
fără precedent al industriei tutunului având drept scop atragerea copiilor și tinerilor spre consumul de produse din tutun, în
special al noilor produse (țigara electronică și tutunul încălzit, mediatizate intens ca fiind mai puțin nocive). Dincolo de
publicitatea ostentativă, afișată în spațiul public și în special în punctele cu frecventare masivă, industria tutunului
sponsorizează campanii ale unor anumite canale media, folosește jurnaliști și bloggeri care încearcă să inducă opiniei publice
ideea că tutunul poate fi „sănătos”, sponsorizează evenimente dedicate tinerilor(fapt care contrazice intenția declarată a
industriei tutunului de a se adresa strict fumătorilor adulți) și atrage autoritățile cu rol decizional la evenimentele pe care le
sponsorizează. Toate aceste acțiuni sunt completate de altele care au drept scop minimalizarea eforturilor și decredibilizarea
organizațiilor unite în efortul de reducere a consumului de tutun în România.
Tentativele de influențare a opiniei publice din România în a crede că diverse instituții europene din domeniul sănătății
publice ar recomanda anumite tipuri de produse din tutun, mai precis produsele din tutun încălzit au fost deja denunțate și
detaliate de către Inițiativa 2035 Fără Tutun într-o luare de poziție anterioară.
Și mai recent constatăm cu stupoare tentative reprobabile de implicare a unor organizații non-guvernamentale și a unor
profesioniști în domeniul sănătății în susținerea directă sau indirectă a produselor din tutun încălzit. În spatele acestor
tentative se află finanțări de cele mai multe ori ascunse. Un astfel de exemplu recent, asupra căreia dorim să atragem
vehement atenția, este finanțarea de către o companie din industria tutunului a unei rețele de ONG-uri numită Romanian
Harm Reduction Network, în lipsă totală de transparență a finanțării acesteia. Asocierea, în cadrul acestei rețele, a ideii de
reducere a riscului cu noile produse din tutun este contrară articolelor 34 și 35 din Constituția României care prevăd
garantarea de către stat a dreptului la sănătate și la un mediu înconjurător sănătos, este contrară recomandărilor Organizaței
Mondiale a Sănătății și încalcă flagrant obligațiile asumate de România prin Convenția Cadru privind Controlul Tutunuluiacelea de a proteja dezvoltarea de politici publice de sănătate în domenul controlului tutunului de orice interferență
comercială a industriei tutunului. În acest context, o recentă recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății a reafirmat
nevoia reglementării unitare a oricărui produs din tutun ca un produs adictiv deoarece consumul de tutun reprezintă cauza nr.
1 de boală prevenibilă în lume.
Aceste tentative nu sunt nici singulare, la nivel european și nici specifice României. Poziția unitară a Organizației Mondiale
a Sănătății și a tuturor forurilor profesioniștilor în domeniul sănătății este și trebuie să fie DE A NU SE ASOCIA SUB NICI O
FORMĂ cu industria tutunului și de a nu valida nici un fel de manipulare cu iz comercial și nebazată pe argumente științifice
și medicale solide. Drept urmare, orice formă de promovare a produselor din tutun, sponsorizate și/sau cu participarea
cadrelor medicale și/sau a reprezentanților autorităților române, inclusiv anunțata acțiune a Romanian Harm Reduction

Network, contravine rolului cadrelor medicale în societate și înseamnă încălcarea, de către acestea, a jurământului hipocratic
și negarea dreptului constituțional la sănătate.
Solicităm atât mass-media, autorităților statului român, organizațiilor societății civile și cu atât mai mult profesioniștilor
în domeniul medical să respecte prevederile Constituționale care se referă la dreptul la sănătate și la un mediu de viață sănătos
precum și principiile Convenției Cadru privind Controlul Tutunului, transpusă în legea nr. 332/2005, legate de prevenirea
interferenței intereselor comerciale în procesele decizionale legate de sănătatea publică.
Cele peste 350 de organizații non-guvernamentale, medicale, academice, de protejare a drepturilor tinerilor și copiilor
reînnoiesc solicitarea adresată Parlamentului și Guvernului României de adoptare de urgență a modificărilor legislative care
să îndepărteze orice surse de publicitate și promovare, directă și indirectă, pentru produsele din tutun definite în mod
cuprinzător, și de completare a legislației din domeniul controlului tutunului care adresează direct prevenirea expunerii la
efectele nocive ale acestora.
Reafirmăm că avem obligația morală și legală de a crea un mediu social care să favorizeze opțiunea copiilor și
adolescenților de a rămâne nefumători și de a reduce impactul dramatic curent al consumului de tutun în rândul acestei
categorii de vârstă.
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