
US SUGGERIM ALGUNES IDEES PER A LA REFLEXIÓ AMB ELS VOSTRES ALUMNES QUE PODEN 
AJUDAR EN LA PARTICIPACIÓ DEL 19È CONCURS DE CARTELLS PER AL DIA MUNDIAL SENSE 
TABAC-31 DE MAIG 2020.

Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use     
Protegint als joves de les influències de la indústria tabaquera i prevenint l’ús de tabac i 
nicotina.

LES ESTRATÈGIES DE LA INDÚSTRIA TABAQUERA

La campanya del DMST 2020 pretén:

- Exposar les tàctiques de manipulació i màrqueting de la indústria del tabac, especialment
les dirigides als més joves i les relacionades amb els nous productes.

- Trencar mites envers el tabac i ampliar els coneixements dels joves.
- Empoderar a aquells que poden influir en els joves (món de la TV i les xarxes socials,

família, etc.) a protegir-los i lluitar en contra del tabac i de la seva indústria.

Com intenta manipular la indústria tabaquera als joves?

- Utilitzant sabors que pretenen allunyar la idea de que pugui ser perjudicial per a la salut
(maduixa, poma, menta, etc.). 

- Creant productes de disseny modern i atractiu i promocionant-los associant els conceptes
de “menys perjudicials” o “més nets”.

- Vinculant la seva marca a personatges públics que poden influir en els més joves.
- Comercialitzant  els  seus  productes  en  llocs  que  siguin  freqüentats  per  joves  i

subministrant vitrines, mostradors i altre mobiliari als venedors.
- Oferint  la possibilitat de comprar versions reduïdes dels productes,  factor  que fa que

siguin més barats i, per tant, més accessibles als joves.
- Oposant-se a la creació de lleis/normes que regulin aspectes relacionats amb el control

del tabac com zones de venta, etiquetes d’avís, etc.

Per posar-hi atenció...

El  món no es  pot permetre  una nova  generació de joves que es creguin les  mentides de la
indústria tabaquera,  que pretén continuar lucrant-se a costa de fer creure que fumar és una
decisió personal basada en la llibertat.

DESITGEM QUE US SIGUI D'INTERÈS!!!

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use

