Resnica o tobaku

Nobeno tobačno podjetje
še nikoli ni priznalo:
→ da milijoni ljudi umirajo
zaradi cigaret

Šest milijonov ljudi vsako leto
prezgodaj umre zaradi tobačnega
dima.
To je več kot zaradi aidsa, pandemij
v bližnji preteklosti, malarije,
prometnih nesreč, terorizma in
vseh prepovedanih drog – skupaj!
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Tobak v Sloveniji vsako leto
zakrivi najmanj
3600 prezgodnjih smrti,
v povprečju

deset na dan
Rabi tobaka pripisujejo
19 odstotkov vseh smrti
pri Slovencih, starih
nad 30 let.

V Sloveniji kadi nekaj več kot
24 odstotkov prebivalcev.
V EU kadi vsak četrti prebivalec,
star 15 let ali več.

vsaka cigareta
kadilcu odvzame
11 minut
življenja

Vir: Smoke Free Partnership, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Robert N. Proctor: Zlati holokavst

Največ kadilcev podleže zaradi
srčno-žilnih bolezni, emﬁzema in
pljučnega raka, sledi gangrena,
nato rak na mehurju, trebušni
slinavki in materničnem vratu.

Tobak je v 20. stoletju
pomoril približno
sto milijonov ljudi.
Če bo šlo tako naprej, jih
bo v 21. stoletju zaradi
tobaka umrlo milijardo.

Samo v požarih zaradi
odvrženih cigaretnih
ogorkov umre
nekaj deset tisoč ljudi.
To je občutno več, kot je
smrti zaradi letalskih nesreč
ali terorističnih napadov.

V ZDA zaradi kajenja vsak
dan umre za dva polna
jumbo jeta ljudi.
Po vsem svetu tobak iz dneva
v dan zahteva smrtni davek,
ki ga je mogoče primerjati
s celo ﬂoto takih letal.

štiri države
so sprejele zakon,
ki določa oziroma
časovno opredeljuje
obvezno uvedbo enotne
embalaže tobačnih
izdelkov
▸ Avstralija (2012)
▸ Velika Britanija (2016)
▸ Francija (2016)
▸ Madžarska (2018)

V 14 državah
(7 v Evropi) so
v pripravi predpisi
o enotni embalaži
▸ Nova Zelandija
▸ Irska
▸ Norveška
▸ Kanada
▸ Urugvaj
▸ Tajska
▸ Singapur
▸ Belgija
▸ Romunija
▸ Turčija
▸ Finska
▸ Čile
▸ Južna Afrika
▸ Slovenija

→ da zasvojenost z nikotinom
povzroča smrt
→ da načrtno oglašuje otrokom
→ da so lagali javnosti
→ da so tajili nevarnosti kajenja
→ da so manipulirali s kemijo
nikotina, da bi ustvarili,
povečali in ohranili zasvojenost
→ da ﬁltri ne delujejo
→ da so cigarete danes enako
ali še bolj smrtonosne kot
v preteklosti
→ da cigarete povzročajo enako
močno zasvojenost kot heroin
in kokain
→ da se še nobeno tobačno
podjetje ni nikoli opravičilo za
katerokoli od naštetih stvari
(Kritika v desetih točkah prof. Roberta
N. Proctorja o manipulativnem
delovanju tobačne industrije je že na
svetovni konferenci Tobak ali zdravje
leta 2012 doživela stoječe ovacije.)

