Maliyetler COVID-19 için Yığılırken, Tütün Şirketleri Sigara İçimi ile İlgili Sağlık Zararları için
Sorumlu Tutulmalıdır
Covid 19’un maliyetleri artarken tütün şirketleri sigara içimi dolayısıyla meydana gelen
sağlık zararlarından sorumlu tutulmalıdır.
(New York, 8 Haziran 2020) - küresel tütün endüstri gözlemci kurumu olan STOP (Tütün
Örgütlerini ve Ürünlerini Durdurma) COVID-19 salgını yayılırken yetkilileri, hükümetlerin ve
sivil toplumun üzerine binen yükten tütün şirketlerini de sorumlu tutulması gerektiği
konusunda göreve çağırıyor.
“Tütün şirketleri kesinlikle COVID-19 salgınını daha da kötüleştirdi. Onlarca yıldır devam eden
toksik, bağımlılık yaratan ürünlerini pazarlamak ve satmak, dünya çapında milyonlarca
insanın sağlığını zayıflattı. Tütünle ilgili hastalıkların tedavisinin maliyeti, sağlık sistemlerini
büyük bir baskı altına sokmaktadır.
Kanıtlar, sigara içenlerin, pnömoni, grip ve tüberküloz gibi akciğer enfeksiyonlarından
kaynaklanan rahatsızlıklar dolayısı ile hastalıklara yakalanma konusunda daha fazla risk
altında olduğunu göstermektedir. Sigara içmek ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatır ve
kardiyovasküler hastalık, kronik solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan
hastalıkların önde gelen nedenidir. Sigara içenlerin bu sigara bağımlılıklarından dolayı COVID19 ile bağlantısı olan bulaşıcı olmayan hastalıkları olan kişilere nazaran daha kötü sonuçlarla
karşılaştıkları bir gerçektir. Dünya Sağlık Örgütü, sadece sigara içme eyleminin bile, artan elağız teması ve potansiyel olarak kontamine olmuş ürünlerle temas etmeleri nedeniyle sigara
içenlerin COVID-19'a karşı daha savunmasız hale geldiğini belirtmiştir.
Milyonlarca tütün bağımlısı sigarayla ilişkili hastalık ve potansiyel olarak daha kötü COVID-19
sonuçlarıyla mücadele ederken, tütün şirketleri hükümetin sigara satışlarını durdurma ve
bırakmayı teşvik etme çabalarını baltalamaya devam etmektedir. Örneğin, Bangladeş ve
Pakistan gibi ülkelerde tütün endüstrisi, ürünlerini üretip satmaya devam etmek için başarılı
bir şekilde bazı imtiyazlar elde etmiştir. Philip Morris Brezilyada bulunan bir fabrikalarındaki
üretimini artırdı bile.
COVID-19 salgını öncesinde dahi, tütün dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde muazzam bir yük
oluşturuyordu. 2018 Dünya Sağlık Örgütü çalışması, bir yıl içinde sağlık harcamalarına tütün
nedeniyle binen yükün 462 milyar dolar olduğunu tahmin etti. Sağlık sistemleri artan COVID19 hastaları nedeni ile kapasitelerini artırmak zorunda kaldı. Bazı hükümetler ekonomilerini
yeniden açmaya hazırlanıyor ve bu durum yetersiz halk sağlığı yatırımı olan ülkelerin ve
altyapılarının daha fazla fonlanma ihtiyacı doğuracak. Öngörüler yoksul ülkeler için daha
kötü: The Economist, Pakistan'da kişi başına sağlık harcamasının Amerika Birleşik
Devletleri'dekinin iki yüzde biri olduğunu bildirdi.

Ancak tütün şirketleri olağanüstü kârlar elde ediyor. International Accountability
International'a göre, 2016 yılında ilk beş uluslararası tütün şirketi 35 milyar dolar kâr elde
etti.
Sadece Philip Morris International, 2019'da 7,1 milyar dolarlık net gelir bildirdi.
Görüşümüz tütün şirketlerinin salgın öncesinde ve COVID-19 süresince meydana gelen
maliyetlerden onlarında sorumlu olduğu ve ödeme yapması gerektiği yönündedir.
Hükümetler aşağıdaki seçeneklere sahiptir:
• Tütün tüketim vergilerini artırın: Tütün vergileri, tütün kullanımını azaltmak ve devlet
gelirlerini artırmak için en etkili mekanizmalar arasındadır. LMIC'lerin / ülkelerin çoğunda,
tütün vergileri düşük ve tütün ürünleri uygun fiyatlıdır. Örneğin, Birleşik Krallık tütün tüketim
vergileri dolayısı ile 9 milyar GBP'den fazla gelir elde etmekte ve Filipinler evrensel sağlık
hizmetlerini finanse etmek için tütün vergilerini kullanmaktadır.
• Sorumluluk: Küresel bir antlaşma olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini onaylayan
hükümetler, tütün şirketlerini sebep oldukları zararlardan dolayı mali, idari ve hukuki
mekanizmalar yoluyla maddi olarak cezalandırma yetkisine sahiptir. Sağlık hizmeti maliyetini
karşılama çabaları çerçevesinde, tütün şirketlerinden sağlanacak olan fonlar sağlık
sistemlerini desteklemek için çok ihtiyaç duyulan fonlara destek sağlayabilir. Örneğin tütün
şirketleri ABD hükümetine en az 205 milyar dolar ödeme yaptı. Brezilya hükümeti yasal
yollara başvurmak için en son hareket eden ülkelerden biridir; Philip Morris International ve
British American Tobacco'ya tütünle ilgili hastalıklara fon sağlaması amacı ile tazminat davası
açıyor.
• Tütün satmanın maliyetini artırın: Hükümetler, tütün şirketlerinden sigarayı bırakma
hizmetlerini finanse etmek için ücret alabilirler. Dünya Sağlık Örgütü bu ücretlerin şunları
içerebileceğini ileri sürmektedir:
o Tütün üretim ücretleri
o İthalat lisans ücretleri
o Ürün kayıt ücretleri
o Distribütörler ve perakendeciler için tütün satış lisans
o Tütün endüstrisi ve perakendecilerden alınacak idari parasal cezalar gibi uygunsuzluk
ücretleri
o Tütün endüstrisi ve perakendeciler için yıllık tütün gözetimi / kontrol ücretleri.
• Tercihli muamele ve boşlukların ortadan kaldırılması: Tütün şirketleri bazı ülkelerde vergi
indirimleri, muafiyetler ve tercihli muamele görmektedir. Örneğin, Kamboçya, 3.000 tondan
fazla tütün üreten kayıtlı çiftçiler için Vietnam'a ihraç ettikleri tütün yapraklarına uygulanan
vergilerden muaf tutuldu.
Tütün şirketleri COVID-19 salgını sırasında “utanç verici reklam kampanyası [ları]” yapmakla
suçlanıyor.İlgili bakanlıklara vantilatörler, maskeler ve su teklif ediyor ve bunun yanında bağış
toplayan organizasyonlara bağışta bulunuyorlar nedeni ise yine verdikleri zararları
maskelemektir. Bu hareketler elde ettikleri kâr ve neden oldukları hasar ile
karşılaştırıldığında yaptıkları harcamanın çok az olduğu görülüyor.
COVID salgının ve tütün bağımlılığının insani maliyetleri sonuçta maddi olarak ölçülemez
ancak sağlık, ekonomik iyileşme ve daha iyi halk sağlığına yatırım maliyetleri karşılama
noktasında tütün şirketlerinden tazminat alma konusuna odaklanılmalıdır. Hükümetler, etkili

politikalar yoluyla bırakmayı teşvik etme gücüne sahiptir ve tütün şirketlerine salgın
öncesinde ve salgın sırasında yol açtıkları zarar için kesinlikle ödeme yaptırabilirler. ”
STOP Hakkında (Tütün Organizasyonlarını ve Ürünlerini Durdurma)
STOP, amacı halk sağlığını zayıflatan tütün endüstrisi stratejilerini ve taktiklerini ortaya
çıkarmak olan küresel bir tütün endüstrisi gözlemcisi kuruluştur. STOP, Bloomberg
yardımseverleri tarafından desteklenmekte ve bunun yanında Bath Üniversitesi Tütün
Kontrol Araştırma Grubu, Tütün Kontrolünde Global İyi Yönetim Merkezi (GGTC), Uluslararası
Tüberküloz ve Akciğer Hastalığına Karşı Birlik (Birlik) ve Vital Strategies arasındaki bir
ortaklıktan meydana gelmektedir . Daha fazla bilgi için exposetobacco.org adresini ziyaret
edin.

