Tacticile folosite de industria tutunului pentru subminarea
politicilor antifumat
Fumatul pasiv este o cauză dovedită de deces, îmbolnăvire şi dizabilitate. Denumit şi fum de
tutun ambiental, conţine aproape 70 de agenţi cancerigeni cunoscuţi sau posibili.1 Tot mai multe
ţări au implementat anumite forme de legislaţie antifumat, însă Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) estimează că „numai 5% din populaţia globală este protejată printr-o legislaţie
cuprinzătoare antifumat.”2
De mulţi ani, industria tutunului atacă şi încearcă să submineze politicile de protejare a
populaţiei de fumatul pasiv. Cei cărora le pasă de sănătatea publică trebuie să rămână vigilenţi
la campaniile de dezinformare ale industriei tutunului care până la urmă încalcă dreptul
fiecărui individ de a respira un aer curat.3
Industria tutunului neagă constant măsura în care fumatul pasiv cauzează îmbolnăviri
şi decese.
•

De aproape trei decenii, industria tutunului recunoaşte la nivel intern că fumatul
pasiv este periculos pentru nefumători. Dar neagă public acest fapt important. 4

•

Majoritatea companiilor din industria tutunului continuă să nege pe site-urile lor
internet măsura în care fumatul pasiv cauzează îmbolnăviri şi decese.

Producătorii de tutun din Statele Unite ale Americii afirmă doar că „autorităţile din domeniul
sănătăţii publice au ajuns la concluzia că fumatul pasiv cauzează îmbolnăviri”5 şi că „populaţia
ar trebui să se bazeze pe concluziile Departamentului de Sănătate, ale Centrelor pentru Controlul
Bolilor şi ale altor autorităţi de sănătate publică şi medicale atunci când iau decizii legate de
fumat.”6 Compania British American Tobacco (BAT) cu sediul principal în Regatul Unit, se
eschivează în acelaşi mod şi discreditează metodele ştiinţifice utilizate timp de decenii în studii
credibile privind sănătatea.7 Japan Tobacco International (JTI) neagă deschis riscurile fumatului
pasiv, calificându-l doar drept „deranjant”.8
Industria tutunului se opune iniţiativelor antifumat pentru că se teme de un impact
negativ asupra profiturilor.
•

Industria tutunului recunoaşte că politicile antifumat sunt dezastruoase pentru
profituri, conducând la reducerea consumului de ţigări9 şi posibil în fine “la
eliminarea practic a fumatului de ţigări.”10

În ianuarie 2009, BAT a anunţat că vânzările de ţigări din Franţa au scăzut cu 2,3% din 2007,
în parte datorită legislaţiei antifumat.11 În 2003, o publicaţie comercială a industriei tutunului
comenta:
“Ne temem de măsurile de protecţie împotriva expunerii la fumul de tutun...
Ideea reglementării fumatului pasiv — care încă nu s-a dovedit a fi periculos… — este
cea mai periculoasă pentru sectorul tutunului...”12
Industria tutunului încearcă să creeze argumente ştiinţifice false şi să discrediteze dovezile
că fumatul pasiv este periculos.

•

Industria tutunului a depus eforturi timp de decenii, la nivel mondial, pentru a crea
un cadru de consultanţi care să discrediteze dovezile ştiinţifice care arată riscurile
fumatului pasiv.

Consultanţii ştiinţifici din industria tutunului au întreprins următoarele acţiuni pentru a
promova mesajul industriei potrivit căruia fumatul pasiv nu reprezintă un risc pentru sănătate
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:
- au publicat studii în reviste şi lucrări ştiinţifice;
- au făcut lobby împotriva politicilor antifumat şi au depus mărturii în faţa organelor
legislative, pretinzând că reprezintă o voce neutră;
- au dezvoltat relaţii politice pentru industria tutunului;
- au realizat informări de presă şi interviuri şi au redactat scrisori şi editoriale pentru ziare;
- au organizat, participat şi luat cuvântul la conferinţe şi simpozioane;
- au pregătit şi depus declaraţii şi mărturii în procesele în instanţă care implicau cazuri de fumat
pasiv;
- au oferit o presupusă credibilitate în anumite ţări prin recrutarea oamenilor de ştiinţă locali;
- au subminat credibilitatea autorităţilor de sănătate şi a rapoartelor cheie privind sănătatea
publică.
În 2007, epidemiologul Gio Batta Gori, fost consultant intern al industriei tutunului19, a
continuat să nege măsura în care fumatul pasiv cauzează îmbolnăviri şi decese.20 La fel, un
studiu publicat în 2003 în BRITISH MEDICAL JOURNAL şi redactat de doi consultanţi din
industrie (James Enstrom şi Geoffrey Kabat) afirma că nu există legături semnificative între
expunerea la fum şi mortalitatea atribuită tutunului. Industria tutunului a finanţat parţial acest
studiu.21
•

Industria tutunului a manipulat massmedia pentru a deturna atenţia publică de
la iniţiativele antifumat propuse.

Un punct cheie din strategia media a industriei tutunului este promovarea studiilor realizate
de propriii consultanţi cu ajutorul jurnaliştilor simpatizanţi. Philip Morris, de exemplu, a
recrutat o întreagă reţea de jurnalişti şi a susţinut financiar o şcoală de jurnalism, National
Journalism Center (Centrul Naţional pentru Jurnalism), pentru a contribui la plasarea de
jurnalişti sensibili la poziţia industriei tutunului.22
„Ca rezultat direct al sprijinului [PM] am reuşit să [formăm]. . . jurnalişti care să fie
activi timp de aproximativ 15 ani în presa scrisă şi vizuală în întreaga ţară . . . pentru a
putea să ne facem auzită propria versiune . . . ceea ce a condus la numeroase materiale
conforme cu punctul nostru de vedere.”23
Pentru promovarea propriilor activităţi şi „discutarea” aspectelor legate de fumat, companiile din
industria tutunului au oferit de asemenea călătorii jurnaliştilor, acoperindu-le toate cheltuielile.24
Industria tutunului creează, influenţează şi mobilizează grupuri vizibile care să se opună
măsurilor de protecţie împotriva fumatului.
•

Industria tutunului a recrutat, finanţat şi creat în mod agresiv asociaţii din sectorul
HORECA (de restaurante, baruri, hoteluri) „pentru a servi drept aliaţi în
combaterea ideii de spaţii fără fumat.” 25

Începând cu 1980, producătorii de tutun au susţinut financiar grupuri existente din sectorul
HORECA şi chiar le-a creat atunci când nu existau 26 pentru a le oferi o aparentă
independenţă.27 Manipularea proprietarilor de astfel de unităţi de către industria tutunului se
bazează pe false promisiuni. Iată cum o descrie un document intern BAT:
„Atunci când încheiem înţelegeri cu proprietari de restaurante/cluburi, încercăm întâi să
îi convingem de capacităţile filtrelor [de aer] [sic] cu ajutorul unei mini unităţi
demonstrative pe care o umplem cu fum, o pornim şi privim cum fumul dispare în
câteva secunde – ceea ce ne serveşte pentru a atrage atenţia. Le arătăm că prin interdicţia
fumatului în unitatea lor, pot ajunge să îşi piardă clienţii (fumători) şi poate chiar şi pe
prietenii nefumători ai acestora. Prin introducerea sistemelor de filtrare (pe cheltuiala
proprie sau a noastră), clienţii fumători şi nefumători pot socializa mai uşor într-un
ambient de mai bună calitate – şi astfel de sisteme pot ajuta până la urmă la creşterea
numărului de clienţi. Iar proprietarul de restaurant nu ar avea de suportat decât
comercializarea exclusivă a mărcilor noastre. Practic toată lumea are de câştigat!!”28
Iată principalele organizaţii din sectorul HORECA care au legături cu industria tutunului:
- HoReCA – Asociaţia Internaţională a Hotelurilor, Restaurantelor şi Cafenelelor
- IHA – Asociaţia Internaţională a Hotelierilor (denumită ulterior Asociaţia Internaţională a
Hotelurilor şi Restaurantelor)
- HOTREC – birou de lobby pentru 12 asociaţii naţionale de restaurante din Uniunea Europeană.
Influenţa timp de decenii a industriei tutunului asupra sectorului HORECA apare evidentă
astăzi. Iată moduri în care sectorul HORECA a subminat iniţiativele antifumat:
•

În Brazilia, protestatari provenind ostentatoriu din sectorul HORECA, au boicotat o
audiere publică privind legislaţia antifumat la São Paulo în 2008, susţinând că
legea ar conduce la pierderi de locuri de muncă.29

•

În Hong Kong, Asociaţia Industriei de Catering din Hong Kong a comandat un
raport din partea Universităţii Politehnice din Hong Kong; raportul a pretins că
restaurantele din Hong Kong erau foarte afectate de recenta lege antifumat. 30
Totuşi, această afirmaţie nu se baza pe date obiective privind vânzările cum ar fi
conturi auditate sau declaraţii de venituri,31 aşa cum se întâmplă de obicei în studiile
realizate de aliaţi ai industriei tutunului. Lobby-ul industriei tutunului şi aliaţilor săi
din Hong Kong a condus la o legislaţie antifumat slabă care exceptează localurile
adresate persoanelor cu vârste de peste 18 ani.32

•

În Mexic, membrii industriei HORECA au generat în mod activ articole despre
locuri pentru fumat denumite „insule dedicate fumătorilor”33 şi au subliniat propriile
pierderi pretinse de profit din cauza recentelor restricţii ale fumatului.34

•

În Slovenia, sectorul HORECA a ameninţat cu contracararea implementării noii
legislaţii antifumat organizând o grevă de zi pentru a protesta împotriva unei pretinse
diminuări a câştigurilor atribuite noii legi. 35 Sectorul HORECA a propus ca decizia
„să fie lăsată la discreţia proprietarilor de localuri…dacă să permită sau nu fumatul”36
şi să fie disponibil un sistem adecvat de ventilaţie. În ciuda lobby-ului în culise al

aliaţilor industriei tutunului, legislaţia a rămas intactă.

Protestatari aduşi de industrie în São Paulo. Pe tricouri scrie „Destul” – „Basta” 37
•

Industria tutunului a organizat, creat şi finanţat „grupuri pentru drepturile fumătorilor” în
lume într-un efort de a întârzia sau contracara legislaţia antifumat, menţinând fumatul
acceptabil din punct de vedere social. Consultarea unor documente interne industriei
tutunului a arătat că aceasta a creat sau planificat grupuri pentru drepturile fumătorilor în
cel puţin 26 de state pe parcursul a peste 30 de ani. Industria tutunului a sprijinit financiar
aceste grupuri prin intermediul a diferite asociaţii de producători şi prin finanţare directă.
Multe grupuri pentru drepturile fumătorilor nu erau reprezentative pentru fumători, iar
conducerea unora dintre ele era controlată de industria tutunului.38 Grupurile pentru
drepturile fumătorilor care activează în prezent includ:

- FOREST (Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco / Organizaţia pentru
liberul drept de a fuma)39
- FORCES International (Fight Ordinances and Restrictions to Control and Eliminate Smoking /
Lupta împotriva restricţiilor pentru controlul şi eliminarea tutunului)40
- United Pro-Choice Smokers Rights41 / Dreptul fumătorilor de a alege
- Mychoice/Monchoix42 / Alegerea mea
- RIACT (Rights of Informed Adult Consumers of Tobacco / Drepturile consumatorilor de tutun
adulţi informaţi), care participă în mod activ la reuniunile pe subiecte de responsabilitate socială
ale BAT Kenya43
- TICAP (The International Coalition Against Prohibition / Coaliţia internaţională împotriva
prohibiţiei), care a organizat o conferinţă în ianuarie 2009 invitându-l pe Gio Gori,
consultant al industriei, care avorbit de „înşelăciunea fumatului pasiv”.”44
- Alte grupuri pentru drepturile fumătorilor sau filiale ale unor grupuri internaţionale
există în Germania, Italia, Danemarca, Olanda şi Regatul Unit (fără Scoţia).45
Pentru a evita legi care să interzică 100% fumatul, industria tutunului şi aliaţii săi
promovează în mod agresiv măsuri ineficiente care nu protejează populaţia de
expunerea la fumatul pasiv...
•

De decenii există programe de relaţii publice create de industria tutunului pentru a face
lobby pe lângă autorităţile care formulează politicile publice pentru a se opune unei
legislaţii de interdicţie 100% a fumatului.46

Industria tutunului promovează aşa numite politici de „adaptare”. Este vorba de fapt de acţiuni

de relaţii publice. Acestea cer o „separare” a părţilor unde se fumează de cele unde nu se
fumează, utilizarea tehnologiilor de ventilare şi filtrare a aerului şi instalarea de locuri pentru
fumat mai ales în sectorul HORECA. Industria susţine că astfel de măsuri pot aduce „confort”
într-o sală plină de fum.47 Totuşi dovezile ştiinţifice arată că aceste compromisuri nu
protejează în mod eficient populaţia de fumatul pasiv şi nu respectă articolul 8 şi orientările de
implementare a acestuia.
În general, aceste programe de „adaptare” oferă conducerii unităţilor din sectorul HORECA
orientări pentru stabilirea de zone pentru fumat şi zone unde nu se fumează şi subliniază
importanţa ventilaţiei pentru a se obţine „confortul”.49 Părţile principale ale acestor programe
cuprind:
- materiale de comunicare pentru proprietarii localurilor pe care aceştia să le utilizeze cu
clienţii;
- ghiduri pentru formarea personalului, inclusiv recomandări pentru stabilirea zonelor cu mese
pentru fumători şi nefumători;
- informaţii sau acces la informaţii despre tehnologii adecvate de ventilare.50
Programele de „adaptare” şi relaţii publice conduse de companiile din sectorul tutunului
sau de aliaţii acestora din sectorul HORECA includ:
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Folosind titluri vechi şi noi pentru aceleaşi programe de „adaptare”, aceste iniţiative de

relaţii publice sunt lansate în prezent peste tot în lume.
În Serbia, industria restaurantelor a lansat o iniţiativă numită „Protecţie împotriva
prohibiţiei” în 2009.54
În Kenya, BAT a anunţat că continuă să promoveze un program global – campania
„Curtoazia de a putea alege” pe lângă industria HORECA în 2008.55
În Guatemala, după ce pe masa legislativului a ajuns în 2005 o lege antifumat,
parlamentarii au primit scrisori din partea camerelor de comerţ şi industrie şi a
Camerei Americane de Comerţ 56 în care se insista să fie implementate programe de
„Coexistenţă în armonie”, susţinându-se că legea ar avea un impact negativ asupra
încasărilor restaurantelor. Au avut loc şi acţiuni de relaţii publice din partea unei
asociaţii a restaurantelor care se opunea în mod public legii.57
Siglele programului iniţial de
adaptare al Philip Morris şi ale
Programului IHA Curtoazia de a
putea alege; ambele cu simbolul
yin/yang pentru a sugera armonia.

La fiecare program de adaptare, se angaja o firmă de relaţii publice care să îl promoveze pe
lângă sectorul HORECA, care la rândul său avea să îl promoveze către public.58 Industria
tutunului a avut aceeaşi abordare şi în campanii de publicitate pentru mărcile proprii de
ţigări59 şi cu investitorii, sperând să îşi arate responsabilitatea socială.60
Iată câteva exemple de mesaje de relaţii publice din partea industriei tutunului şi a
sectorului HORECA pentru încurajarea „adaptării” şi a „bunelor maniere” la fumat:

„Smokers and nonsmokers; working
together to work it
out.” / Fumătorii şi
nefumătorii caută
soluţii împreună
„Fumer ou pas, la
courtoisie c’est plus

“Todos los gustos
În engleză, utilizat în tienen
SUA, campanie
asiento.”
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Europa, 2001

sympa” / Fumători
sau nefumători, nu
uitaţi de politeţe
„Don’t smoke in a
crowd. Coats are
expensive.” / Nu

Traducere în engleză
Japonia, Japan
Tobacco
International (JTI)

“Some of us smoke,
others don’t.
Courtesy
keeps everyone
happy.” / Unii
fumează, alţii nu,
politeţea ne împacă
pe toţi.

Mauritius, 2004

Campania „Bunelor
fumaţi în aglomeraţie. maniere”
Paltoanele costă
scump.
2009

Pentru a îi încuraja pe
nefumători să se
adapteze la fumat,
JTI a dezvoltat
campania „Bunelor
maniere” ilustrată în
această reclamă.

•

Industria tutunului promovează în mod agresiv tehnologii ineficiente de
ventilare şi filtrare a aerului în localuri.

Deşi recunosc la nivel intern că tehnologiile de ventilare, curăţare şi filtrare a aerului sunt
ineficiente şi nu elimină compuşii dăunători din fumul inhalat pasiv, companiile din industria
tutunului continuă să promoveze aceste tehnologii pe lângă industria HORECA, argumentândule „confortul”.61 Iată ce scrie BAT pe site-ul său internet,
„Sistemele de filtrare a aerului pot face o cameră mai confortabilă, deşi nici acestea nu
pot înlătura complet fumul. Oferă o alternativă relativ ieftină acolo unde sistemele
incluse în construţie pentru ventilarea cu aer proaspăt sunt mai puţin fezabile, posibil din
cauza dimensiunii sau complexităţii clădirii.”62 [subliniere adăugată]
Tehnologiile mecanice de schimbare a aerului promovate de industria tutunului şi aliaţii săi
includ sistemele de ventilare a camerelor, „locurile pentru fumat” – unde există o zonă
ventilată pentru fumat într-un spaţiu unde în rest nu se fumează şi mesele pentru fumători.

Loc pentru fumat, site-ul BAT.

Loc pentru fumat BAT în Brazilia, 2004.63
În 2007, JTI „a creat peste 200 de zone pentru fumat exterioare izolate cu geamuri – complete,
dotate cu personal, toalete şi scrumiere” 64—şi până la sfârşitul lui 2008, compania plănuia să
introducă zone ventilate pentru fumat „în 15 aeroporturi internaţionale cu 46 de săli, 70 de cabine
şi peste 60 de standuri.”65 JTI a promovat sălile pentru fumătoru în aeroportul internaţional
Narita (2006), 66 în aeroportul Shin-Chitose, din provincia japoneză Hokkaido (2003) 67 şi în cel
mai aglomerat aeroport din Japonia, Haneda (2007).68 În Japonia, Philip Morris a comunicat
direct cu un producător local de sisteme de ventilaţie pentru a oferi o evaluare aparentă a
acestora.69

Loc pentru fumat, Haneda, cel mai aglomerat aeroport din Japonia (2007) 70
O altă abordare foloseşte ceea ce se numeşte o „masă pentru fumători”, concepută pentru a
„absorbi în jos fumul printr-un filtru şi a recircula fumul parţial filtrat înapoi în cameră.”71 BAT
a instalat o astfel de masă în aeroportul internaţional din Birmingham.72 Cu toate acestea,
aeroportul a interzis în mod voluntar fumatul în toate clădirile sale în septembrie 2006, înainte ca
legislaţia antifumat să intre în vigoare în Regatul Unit.73
•

Industria tutunului a manipulat consideraţiile ştiinţifice privind tehnologiile de ventilaţii şi
standardele internaţionale.

În ultimele două decenii, industria tutunului a dezvoltat o reţea globală de „experţi” în ventilaţii
plătiţi de aceasta.74 Prin consultanţii săi, industria tutunului a intervenit în procesul de dezvoltare
a standardelor pentru ventilaţii75 inclusiv în procedurile Societăţii Americane a Inginerilor
specializaţi în Încălzire, Răcire şi Aer Condiţiomat (ASHRAE) şi ale Comitetului European
pentru Standardizare (CEN).76 În America Latină, Philip Morris a organizat un laborator de
cercetare a calităţii aerului în El Salvador, către care, după ce a primit acreditare internaţională,
consultanţii industriei tutunului puteau trimite eşantioane din propriile studii.77
•

Industria tutunului insistă pe lângă autorităţile locale pentru semnarea de acorduri
voluntare care să eludeze legislaţia antitutun şi să nu protejeze populaţia de fum

În 2009, BAT, Egipt, a semnat un memorandum de înţelegere cu o autoritate locală pentru
zone separate fumători – nefumători în localuri. În cadrul campaniei mondiale BAT de relaţii
publice „Respectarea alegerilor”, BAT preconizează formarea a 200 de angajaţi ai sectorului
HORECA cu privire la această iniţiativă.78 Cu peste un deceniu înainte, Philip Morris semnase
un acord similar cu guvernul local din Spania în vederea „înlocuirii unui proiect de lege care ar
fi interzis fumatul”.”79 80
Industria tutunului contestă legile antifumat mai ales pentru a întârzia implementarea.
La nivel mondial, industria tutunului are un istoric bogat de contenstaţii ale legilor antifumat. În
Kenya, în 2008, Mastermind Tobacco şi BAT Kenya au câştigat suspendarea unei legi antifumat
pentru că „prevederile erau nerealiste şi le încălcau dreptul constituţional de a îşi câştiga
existenţa””81 În Sri Lanka, în 2006, Ceylon Tobacco Company şi trei hoteluri au contestat
reglementările antifumat susţinând că textul era ambiguu şi instituia răspunderea penală a
clienţilor hotelurilor.82 83 Industria tutunului şi aliaţii săi din SUA au montat contestaţii
nefondate bazate în general pe următoarele argumente:84
- Fumatul este un drept fundamental;
- Legiuitorii locali sau chiar guvernele nu au autoritatea legală de a institui legi antifumat;
- Fumătorii şi proprietarii de localuri nu primesc „o protecţie egală”;
- Nu s-a respectat procedura legală, de ex. dacă opinia publică nu a fost notificată asupra
consultărilor pe marginea legii;
- Un proprietar de local are dreptul la despăgubiri dacă o lege face ca afacerea sa să nu mai fie
viabilă;
- În cazul cluburilor private, se încalcă drepturile membrilor prin reglementarea fumatului;
- Legile antifumat sunt greu de aplicat.
Marea majoritate a acestor cazuri nu a avut câştig de cauză, dar deseori întârzie
implementarea politicilor de protecţie împotriva fumatului pasiv şi aduc îndoieli în mintea
celor care formulează politicile.85
•

Industria tutunului încearcă să influenţeze iniţiativele legislative antifumat sugerând
amendamente pentru a slăbi forţa legii.

Industria tutunului a încercat îndelung să dilueze legislaţia prin donaţii politice şi eforturi
de lobby.86 În prezent, companiile din industria tutunului au înaintat observaţii menite să
slăbească iniţiativele legislative antifumat.
-

În 2008, filiala din Guatemala a Philip Morris International (PMI) a sugerat

amendamente legislative prin care să se elimine interdicţia de a fuma pe o suprafaţă de
cinci metri la intrarea în spaţii unde era interzis fumatul. PMI a sugerat de asemenea
ca iniţiativa legislativă să permită guvernului să reglementeze fumatul în funcţie de
produse argumentând că dacă s-ar dezvolta ţigări care să nu producă fum direct,
acestea ar elibera în aer mai puţini compuşi toxici şi ar trebui deci exceptate din
lege.87
-

În prezent, industria tutunului promovează legislaţia antifumat ineficientă şi greoaie din
Spania şi în alte state. Aceasta a fost intens criticată, parţial pentru că permite zone de
fumători şi de nefumători şi opţiuni de ventilare în funcţie de „suprafaţa utilă pentru
clienţi” (adică zona de servire). 88 89

-

În anumite state din regiunea ASEAN, industria tutunului a propus chiar să se ocupe de
elaborarea legislaţiei în numele guvernului.90

Mesaje cheie
Articolul 8 din CCCT şi orientările de implementare prevăd ca singură măsură eficientă de
protejare a populaţiei faţă de efectele mortale ale fumatului pasiv crearea de medii 100% fără
tutun. Spaţiile separate pentru fumat şi măsurile de filtrare sau ventilare a aerului – susţinute de
industria tutunului şi aliaţii săi – nu protejează populaţia în mod eficient de fumatul pasiv.
•

Guvernele ar trebui să elaboreze şi implementeze legi naţionale care să protejeze
întreaga populaţie de fumatul pasiv, în conformitate cu articolul 8 al CCCT şi
orientările sale de aplicare.

După cum au convenit Părţile semnatare ale CCCT, există un conflict fundamental şi
ireconciliabil între sănătatea publică şi interesul industriei tutunului de a îşi spori profitul prin
fumatul la locul de muncă şi în spaţii publice. Orientările pentru aplicarea articolului 5.3 din
CCCT detaliază măsuri eficace pentru a răspunde intervenţiilor industriei tutunului în politicile
de sănătate publică. Părţile sunt îndemnate să ia măsuri care să meargă mai departe de cele
prevăzute în orientări. Pentru a apăra politicile publice de protecţie a populaţiei faţă de fumatul
pasiv de intervenţiile industriei tutunului şi ale aliaţilor săi, guvernele trebuie:
•

Să intensifice campaniile de informare asupra consecinţelor fumatului pasiv:
îmbolnăviri, dizabilităţi şi moarte. (Orientări articolul 5.3 CCCT, Rec. 1.1)

•

Să disemineze informaţiile privind tacticile industriei tutunului de a utiliza
persoane, grupuri şi organizaţii afiliate pentru a slăbi, întârzia sau eluda politicile
antifumat. (Orientări articolul 5.3 CCCT, Rec. 1.2)

•

Să limiteze interacţiunile cu industria tutunului la cele care sunt cu adevărat
necesare pentru o reglementare eficace a industriei tutunului şi a produselor din
tutun. Atunci când sunt necesare interacţiuni cu industria tutunului, acestea
trebuie conduse într-un spirit de transparenţă, în public, prin intermediul
audierilor, cu notificări ale întâlnirilor şi dezvăluirea documentelor aferente, ex.
stenogramele audierilor publice, minutele şedintelor, corespondenţă, note de discuţii.
(Orientări articolul 5.3 CCCT, Rec. 2.2)

•

Să respingă orice parteneriat, acord cu forţă obligatorie sau nu şi orice
aranjamente voluntare propuse de industria tutunului sau aliaţii acesteia, ex.
memorandumuri de înţelegere cu industria tutunului pentru aşa numite măsuri de
adaptare. (Orientări articolul 5.3 CCCT, Rec. 3.1 şi 3.3)

•

Să respingă orice ofertă de asistenţă sau propunere legislativă sau politică de
control al tutunului redactată de sau în colaborare cu industria tutunului.
(Orientări articolul 5.3 CCCT, Rec. 3.4)

•

Să interzică reprezentanţilor industriei tutunului sau unei entităţi care acţionează
în interesul acesteia, participarea la orice organism, comisie sau grup consultativ
guvernamental care stabileşte sau implementează politici de sănătate publică, ex.
stoparea accesului pe uşa din spate a consultanţilor privind calitatea aerului sprijiniţi de
industrie şi a altor consultanţi din industria tutunului. (Orientări articolul 5.3 CCCT,
Rec. 4.8)

•

Să ceară industriei tutunului să comunice activităţi şi practici ca plăţile în favoarea
unor oameni de ştiinţă şi jurnalişti în scopul realizării de studii şi conferinţe. ( Orientări
articolul 5.3 CCCT, Rec. 5.2)

•

Să reziste oricărui compromis faţă de măsurile de control al tutunului atunci
când sunt ameninţate cu contestaţii în justiţie montate de industria tutunului.
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