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„Ochrona m³odzie¿y przed manipulacjami w bran¿y 
oraz zapobieganie u¿ywaniu tytoniu i nikotyny”

   Przemys³ tytoniowy celowo stosuje strategiczne, agresywne i bogate 

w zasoby taktyki, aby przyci¹gn¹æ m³odzie¿ do wyrobów tytoniowych i nikotyny.

  Kampanie marketingowe maj¹ na celu zast¹pienie milionów ludzi, 

którzy umieraj¹ ka¿dego roku z powodu chorób zwi¹zanych z tytoniem, 

nowymi konsumentami - m³odzie¿¹.

   Problem palenia papierosów wœród m³odych ludzi jest ci¹gle aktualny, 

niestety zaczynaj¹ oni eksperymentowaæ ju¿ w bardzo m³odym wieku, 

dlatego niezmiernie wa¿ne jest aby w Œwiatowym Dniu Bez Tytoniu g³oœno 

powiedzieæ jak bezwzglêdnie bran¿e tytoniowe manipuluj¹ m³odymi ludŸmi.

W jaki sposób tytoñ i powi¹zane bran¿e 

                                               manipuluj¹ m³odzie¿¹ ?

· Stosowanie smaków atrakcyjnych dla m³odzie¿y

  w wyrobach tytoniowych i nikotynowych, takich jak wiœnia, 

  guma balonowa i wata cukrowa, które zachêcaj¹ m³odych ludzi do ich u¿ywania

· Eleganckie wzory i atrakcyjne produkty, 

które mog¹ byæ równie¿ ³atwe do noszenia i s¹ zwodnicze 

(np. Produkty w kszta³cie pamiêci USB lub cukierków)

· Promowanie produktów jako „zmniejszonych szkód” lub „czystszych” alternatyw

  dla tradycyjnych papierosów przy braku obiektywnej wiedzy naukowej 

  potwierdzaj¹cej te twierdzenia

· Sponsoring gwiazd / influencerów i konkursy sponsorowane przez markê w

  celu promocji wyrobów tytoniowych i nikotyny (np. Influencerów na Instagramie)



WHO wzywa wszystkich m³odych ludzi do przy³¹czenia siê do walki o pokolenie 
wolne od tytoniu. Jest to szczególnie wa¿ne teraz, poniewa¿ badania pokazuj¹, 
¿e palacze maj¹ wiêksze ryzyko ciê¿kiego przypadku koronawirusa.

· Marketing w punktach sprzeda¿y w punktach sprzeda¿y 

uczêszczanych przez dzieci,

w tym ustawianie w pobli¿u s³odyczy, przek¹sek lub napojów gazowanych i zapewnianie 

premii dla sprzedawców, aby zapewniæ, ¿e ich produkty bêd¹ eksponowane w 

miejscach odwiedzanych przez m³odych ludzi 

(w tym dostarczanie materia³ów marketingowych i gablot sprzedawcom detalicznym)

· Sprzeda¿ papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych i 

nikotyny w pobli¿u szkó³ ,

co sprawia, ¿e dzieci w wieku szkolnym maj¹ ³atwy i tani dostêp do tytoniu i 

produktów nikotynowych

· Poœredni marketing wyrobów tytoniowych

w filmach, programach telewizyjnych i programach streamingowych on-line,

· Automaty do sprzeda¿y tytoniu

w miejscach odwiedzanych przez m³odych ludzi, pokryte atrakcyjnymi reklamami i 

ekspozycjami opakowañ oraz podwa¿aj¹ce przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y nieletnim

· Spory s¹dowe maj¹ce na celu os³abienie wszelkiego rodzaju przepisów 

ograniczaj¹cych palenie tytoniu, w

tym etykiet ostrzegawczych, ekspozycji w punkcie sprzeda¿y oraz przepisów 

ograniczaj¹cych dostêp i marketing dla dzieci (w szczególnoœci przepisy zakazuj¹ce 


