
СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2022:ЗАКАНАТА ОД ТУТУНОТ ЗА НАШАТА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

 
СЗО и експертите за јавно здравје ширум светот го одбележуваат Светскиот ден без 

тутун оваа година со фокусирање на многуте начини на кои тутунот ја загрозува 

животната средина во која живееме.  

Глобалната кампања за 2022 година има за цел да ја подигне јавната свест за 

влијанието врз животната средина на целиот циклус на тутун, од неговото 

одгледување, производство и дистрибуција до токсичниот отпад што го создава. 

Кампањата, исто така, ќе има за цел да ги разоткрие напорите на тутунската индустрија 

да ја зазелени својата репутација и да ги направи своите производи попривлечни со 

тоа што ќе ги пласира како еколошки.  

Од почеток до крај, животниот циклус на тутунот е претежно загадувачки и 

штетен процес кој ја уништува животната средина. Одговорен е за: 

1.  големо сечење на шумите; 

2.  катастрофални емисии на јаглерод; 

3. губење на биолошката разновидност,вклучувајќи диви животни; 

4. исцрпување на водата, фосилните горива и металните ресурси на планетата, 

осиромашување на плодноста на почвата ; 

5.  бујна емисија на стакленички гасови; 

6.  контаминација на водата за пиење;  

7. емисија на токсини во воздухот; 

8.  небиоразградливи догорчиња од цигари...  

Тутунските корпорации, меѓу другите, ја направија еколошката одржливост интегрален 

столб на нивните стратегии за корпоративна општествена одговорност и усвоија 

неколку практики за перење зеленило (чистење на плажите, маркетинг на нови 

производи како еколошки) за да се оттргне вниманието на јавноста од нивните 

сопствени еколошки штети. 

Кампањата 2022 ги повикува владите и креаторите на политики да го засилат 

законодавството, вклучително и спроведување и зајакнување на постоечките шеми за 

да ги направат производителите одговорни за еколошките и економските трошоци за 

справување со отпадните производи од тутун. СЗО, исто така, препорачува земјите 

целосно да забранат рекламирање, промоција и спонзорство за тутун, вклучително и 

рекламирање програми за ООП, во согласност со Рамковната конвенција за контрола 

на тутунот (СЗО FCTC).  
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