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El tabac, una amenaça
per al desenvolupament
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Cada any, el 31 de maig, l’OMS i els seus organismes associats celebren el Dia Mundial sense
Tabac per posar èmfasi en els riscos sanitaris inherents al consum de tabac i advocar per
polítiques eficaces que contribueixin a reduir aquest consum.
En ocasió del Dia Mundial sense Tabac 2017, l’OMS diu: “El tabac, una amenaça per al
desenvolupament”.
Contingut de la campanya
 A la campanya es demostrarà que la indústria del tabac compromet el desenvolupament
sostenible de tots els països, inclosos la salut i el benestar econòmic dels seus ciutadans.
 A més, es proposaran mesures de lluita contra la crisi mundial causada pel tabaquisme que
hauran d’adoptar les autoritats i l’opinió pública per promoure la salut i el desenvolupament.
La lluita antitabac fomenta la salut i el desenvolupament
L’OMS insta els països a prioritzar i agilitar els esforços realitzats per lluitar contra el consum
de tabac en el marc de les mesures relacionades amb l’Agenda per al Desenvolupament
Sostenible (ADS), 2030.
Tots els països poden beneficiar-se de la lluita eficaç contra aquesta epidèmia, principalment
protegint els seus ciutadans contra els efectes nocius del consum de tabac i reduint-ne l’impacte
econòmic en les economies nacionals. L’objectiu de l’ADS, i les seves 17 metes mundials, és
garantir que «ningú no quedi desatès».
La lluita antitabac, que està inclosa a l’ADS, és una de les maneres més eficaces de contribuir
a l’assoliment de la meta 3.4 de l’Agenda: d’aquí al 2030, reduir en un terç la mortalitat
prematura per malalties no transmissibles a tot el món, incloses les malalties cardiovasculars,
el càncer i malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Els governs de tots els països que actuen en favor del desenvolupament sostenible han
d’assolir una meta addicional: potenciar l’aplicació del Conveni marc de l’OMS per al control del
tabac.

La lluita antitabac ajuda a assolir altres objectius mundials
A més de salvar vides i reduir les desigualtats sanitàries, els programes integrals de lluita
antitabac poden limitar les conseqüències negatives per al medi ambient del cultiu, la producció,
el comerç i el consum de tabac.
Aquests programes també ajuden a trencar el cicle de la pobresa, erradicar la fam, promoure
l’agricultura sostenible i el creixement econòmic i lluitar contra el canvi climàtic. L’augment dels
impostos sobre els productes del tabac pot redundar en un finançament més gran de la
cobertura sanitària universal i d’altres programes de desenvolupament governamentals.
Però no són només els governs qui ha de redoblar els esforços: tots podem posar el nostre gra
de sorra per posar fi al consum de tabac al món de forma duradora. És possible aconseguir
compromisos individuals.
Els usuaris actuals poden comprometre’s a no consumir més tabac o a buscar ajuda per
aconseguir deixar el consum de tabac; així, no només millorarà la seva salut, sinó també la de
les persones exposades al fum del tabac, especialment els infants, així com els seus familiars
i amics. Els diners estalviats es podrien utilitzar per satisfer necessitats bàsiques, com la compra
d’aliments saludables, la cura de la salut i l’educació.
Algunes dades sobre el tabac, la lluita antitabac i els objectius de desenvolupament
 El consum de tabac mata cada any gairebé 6 milions de persones, una xifra que, segons les
previsions, augmentarà fins a més de 8 milions de morts anuals el 2030 si no s’intensifiquen
les mesures per contrarestar-ho. El tabaquisme és perjudicial per a qualsevol persona,
independentment del sexe, l’edat, la raça, la cultura i l’educació. Causa sofriment, malalties i
morts, empobreix les famílies i debilita les economies nacionals.
 El consum de tabac obliga a augmentar la despesa sanitària i produeix una reducció de la
productivitat que genera costos substancials per a l’economia dels països. A més, agreuja les
desigualtats sanitàries i la pobresa, ja que les persones més pobres dediquen menys recursos
a necessitats bàsiques com l’alimentació, l’educació i l’atenció sanitària. A prop del 80% de
les morts prematures causades pel consum de tabac es registren en països d’ingressos baixos
i mitjans, que tenen més dificultats per assolir els objectius de desenvolupament.
 En el cultiu del tabac s’utilitzen grans quantitats de plaguicides i fertilitzants que poden ser
tòxics i contaminar fonts de subministrament d’aigua. Cada any, aquests cultius utilitzen 4,3
milions d’hectàrees de terra i causen entre un 2% i un 4% de deforestació del planeta. A més,
la fabricació de productes de tabac genera 2 milions de tones de residus sòlids.
 El Conveni marc de l’OMS per al control del tabac (CMCT de l’OMS) és la referència en la
lluita contra l’epidèmia del tabac a escala mundial. És un tractat internacional al qual s’han
adherit 180 parts (179 països i la Unió Europea). Més de la meitat dels països del món, que
engloben 2.800 milions de persones (prop del 40% de la població mundial), han aplicat en la
seva totalitat almenys una de les mesures amb més cost-efectivitat de la CMCT de l’OMS.
Cada vegada són més els països que apliquen mesures de protecció per evitar que la indústria
tabaquera interfereixi en les polítiques públiques sobre lluita antitabac.

 Amb l’augment d’1 dòlar sobre l’impost sobre les cigarretes es recaptarien 190.000 milions de
dòlars més que podrien utilitzar-se en polítiques de desenvolupament. L’increment d’aquests
impostos genera ingressos fiscals per als governs, pot reduir la demanda de tabac i és una
font d’ingressos important per finançar activitats de desenvolupament.

Objectius de la campanya del Dia Mundial sense Tabac 2017
Aquest any, les metes són les següents:
 Posar en relleu la relació entre el consum de productes de tabac, la lluita antitabac i el
desenvolupament sostenible.
 Encoratjar els països a incloure la lluita antitabac en les mesures que apliquen els països en
el marc de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
 Ajudar els estats membres i la societat civil a combatre la ingerència de les indústries
tabaqueres a l’establiment de polítiques, la qual cosa podria potenciar els plans d’acció
nacionals per al control del tabac.
 Encoratjar els associats i el públic en general a participar en els esforços mundials, regionals
i nacionals per elaborar i aplicar estratègies i plans de desenvolupament, així com a assolir
els objectius que estableixen com a prioritat les mesures de lluita antitabac.
 Demostrar que tots podem contribuir a posar fi al consum de tabac al món de forma duradora,
ja sigui comprometent-nos a no consumir mai productes de tabac o a abandonar el consum
de tabac.

