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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit «la interferència de la indústria del 
tabac», com a tema del proper Dia Mundial sense Tabac, que tindrà lloc el dijous 31 de maig 
de 2012. 

La campanya se centrarà en la necessitat de denunciar i contrarestar els intents descarats i 
cada vegada més agressius de la indústria tabaquera per debilitar el Conveni marc per al 
control del tabaquisme (CMCT), a causa del greu perill que suposen per a la salut pública. 
 
El consum de tabac és una de les principals causes de mort evitable. L’epidèmia mundial de 
tabaquisme mata prop de sis milions de persones cada any, de les quals més de 600.000 
són persones exposades al fum ambiental del tabac. L’any 2030, tret que actuem, matarà al 
voltant de vuit milions de persones, de les quals més del 80% viurà en països d’ingressos 
baixos i mitjans. 

Com més i més països treballen per satisfer plenament les seves obligacions en virtut del 
CMCT de l’OMS, els esforços de la indústria tabaquera per minar el tractat també 
augmenten més i més. Per exemple, en un intent de frenar l’adopció de les advertències 
sanitàries gràfiques en els paquets de tabac, la indústria ha adoptat recentment una nova 
tàctica: en els països que demanen tractats bilaterals d’inversió, la indústria al·lega que les 
advertències als paquets repercuteixen sobre els intents de les empreses d’utilitzar les 
seves marques registrades legalment. 

Mentrestant, els intents de la indústria per soscavar el tractat continuaran en altres fronts, en 
particular el que fa referència als intents dels països de prohibir fumar en llocs públics 
tancats i prohibir la publicitat, la promoció i el patrocini del tabac. 

Dia Mundial sense Tabac 2012, servirà per mostrar als responsables polítics i al públic en 
general les tàctiques nefastes i perjudicials de la indústria tabaquera. 

També divulgarà la lletra i l’esperit del CMCT de l’OMS. En el preàmbul del tractat es 
reconeix  «la necessitat de mantenir la vigilància davant de qualsevol intent de la indústria 
del tabac de soscavar o desvirtuar les activitats de control del tabac, i la necessitat d’estar 
informats de les actuacions de la indústria del tabac que afectin negativament  les activitats 
de control del tabac». 

A més, l’article 5.3 del Conveni estableix que «a l’hora d’establir i aplicar les polítiques de 
salut pública relatives al control del tabac, les parts han d’actuar protegint les polítiques 
esmentades contra els interessos comercials i altres interessos creats de la indústria 
tabaquera, de conformitat amb la legislació nacional».  
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A més, les directrius per a l’aplicació de l’article 5.3 estableixen que als països que signin el 
tractat, se’ls recomani augmentar la consciència sobre la interferència de la indústria 
tabaquera en les polítiques de control del tabaquisme.  

 

El Dia Mundial sense Tabac 2012, i durant tot l’any, l’OMS insta els països a situar la lluita 
contra les interferències de la indústria tabaquera en el centre dels seus esforços per 
controlar l’epidèmia mundial de tabaquisme.  

 

Interferència de la indústria del tabac en el control del tabaquisme 

La indústria tabaquera ha emprat una multitud de tàctiques per donar forma i influir en la 
política de control del tabaquisme. Ha utilitzat el seu poder econòmic, el lobby, la 
comercialització de maquinària i la manipulació dels mitjans de comunicació per desacreditar 
la investigació científica i influir en els governs per propagar la venda i distribució del seu 
producte mortal. D’altra banda, la indústria del tabac continua injectant grans sumes de 
diners en contribucions filantròpiques com els programes socials a tot el món per crear una 
imatge pública positiva amb el pretext de la responsabilitat social corporativa.  

Us presentem un informe que descriu l’espectre de les pràctiques de la indústria tabaquera 
que interfereixen en el control del tabaquisme. És el resultat de la primera reunió d’experts 
en control de la indústria del tabac convocada per l’OMS (2007); aquest informe posa de 
manifest aquestes pràctiques i proporciona als països signataris del Conveni marc per al 
control del tabaquisme de l’OMS i a altres estats, informació contextual que pot ajudar a 
l’aplicació de l’article 5.3 del CMCT de l’OMS contra la interferència de la indústria tabaquera 
en el control del tabaquisme. 
 

Més informació  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241597340_eng.pdf 
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