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Tisztelt Frakcióvezető Úr!
Ön nemrég kijelentette 1 , hogy nem szavazza meg azt a törvényjavaslatot 2 , amely megtiltaná a
dohányzást a vendéglátóhelyeken és munkahelyeken a zárt helyiségekben. Álláspontját azzal
indokolta, hogy az Ön számára „fontos az emberi személy méltósága és az ebből fakadó
szabadsága is. Ez pedig adott esetben azt jelenti, hogy rossz döntéseket is hozhatunk,
mindenkinek joga van arra, hogy elszúrja az életét.”
A törvényjavaslat elfogadása mindenekelőtt a fiatalok egészségét védené. Sokan közülük épp
a vendéglátóhelyeken szoknak rá a dohányzásra, mivel társaságban szeretnek lenni, de ezt
gyakran nem tudják füstmentes helyen megtenni. Itt aztán a „hangulat”, az együttes élmény
kedvéért elszívják az első cigarettát, ahonnan már nincs megállás.
Aki fiatalon rászokik erre a káros szenvedélyre, az már nagyon nehezen hagyja abba. Aki
viszont fiatal korában nem dohányzik, az általában már nem is válik a cigaretta rabjává. A
dohánygyáraknak tehát létérdekük, hogy minél több fiatalt nyerjenek meg a cigarettázásnak.
Ezért küzd a dohányipar foggal-körömmel az ellen, hogy betiltásra kerüljön a dohányzás a
közforgalmú zárt helyiségekben.
Ha az ilyen helyeken egy fiatal nem is szokik rá a dohányzásra, gyakran el kell szenvedniük
annak káros hatásait, amennyiben nem akarják kizárni magukat a baráti társaságukból.
Mindezt számos fiataltól hallottam, többek között mindhárom gyermekem is – egymástól
függetlenül – ezt panaszolta.
A törvényjavaslat elfogadása sok más ember egészségét is megóvná. A nemzetközi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a dohányzás megtiltása a vendéglátóhelyeken számottevően
javította az ott dolgozók egészségét.
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A Levegő Munkacsoport a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” parancsolat szerint
végzi tevékenységét. Számunkra minden ember egészsége fontos, ezért nem fogadjuk el azt
az álláspontot, hogy „mindenkinek joga van arra, hogy elszúrja az életét”. Ez azért sem
fogadható el számunkra, mert ha valaki tönkreteszi az egészségét, akkor nem csak a saját
életét szúrja el, hanem családja, munkatársai és barátai életét is megkeseríti. Az Egészségügyi
Világszervezet szerint 3 a dohányzás a megbetegedések, az elhalálozások és a szegénység
egyik fő oka szerte a világon. A szegénységé nemcsak azért, mert a dohányosok sok pénzt
költenek a szenvedélyükre, hanem azért is, mert növekszenek a családok és az állam
egészségügyi kiadásai; továbbá a dohányzók általában a legtermékenyebb korszakukban, 40
és 60 éves koruk között betegszenek meg vagy halnak meg a dohányzás miatt, így a családjuk
jelentős jövedelemtől, a nemzetgazdaság pedig egészséges munkaerőtől esik el.
Reméljük, hogy a fenti érvekkel Ön is egyetért, és megszavazza a dohányzás betiltását a
közforgalmú zárt helyiségekben, valamint erre kéri képviselőtársait is.
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