#TOBACCOPAYUP

10 REDENEN WAAROM ONZE REGERING EEN NIEUWE HEFFING
AAN TABAKSBEDRIJVEN MOET OPLEGGEN.
Tabaksfabrikanten weten hoeveel schade hun sigaretten veroorzaken, maar toch blijven ze die produceren en promoten.
Nu is het tijd hen te laten betalen voor de gezondheidsschade die ze aanrichten en waar wij allen nog decennia lang de gevolgen
van zullen dragen (en betalen als we niets doen).
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Tabaksgebruik kost de wereld elk jaar 1,4 biljoen dollar aan
gezondheidszorg en productiviteitsverlies. In België werd
in 2012 de totale maatschappelijke kost van tabaksgebruik
geraamd op 13 miljard euro.

Op de tabaksvelden wereldwijd werken ongeveer 1,3 miljoen
kinderen, die daar worden blootgesteld aan de groene
tabaksziekte. Zij kunnen niet naar school en missen daardoor goede kansen op een gezonde, succesvolle toekomst.
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SCHOOL
VOEDING

Tabaksverslaving creëert armoede, ver weg en hier bij ons.
Enerzijds door hoge medische kosten en anderzijds doordat geld
voor tabak niet meer besteed kan worden aan kwaliteitsvolle
voeding of onderwijs. Tabaksteelt verarmt de bodem sneller
dan andere gewassen en neemt landoppervlakte in die anders
zou kunnen worden gebruikt voor voedingsproducten.

15%
Sigarettenpeuken zorgen wereldwijd voor ongeveer 15% van
de totale afvalberg. Giftige stoffen uit peuken en bestrijdingsmiddelen in de tabaksteelt vervuilen het drinkwater en zijn
schadelijk voor al het leven in het water. In ons land zijn peuken
één van de belangrijkste zwerfvuilfracties.
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Voor het inzamelen van peuken met plastic filter zal de tabaksindustrie vanaf januari 2023 moeten instaan. Dit dankzij de EU
“Single Use Plastics” richtlijn. Naar analogie met deze nieuwe
heffing voor de milieuschade, pleiten wij ook voor een
nieuwe heffing voor de gezondheidsschade.

10 REDENEN WAAROM ONZE REGERING EEN NIEUWE HEFFING
AAN TABAKSBEDRIJVEN MOET OPLEGGEN.
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Overheden lopen belastinginkomsten mis wanneer
tabaksfabrikanten bepaalde markten overbevoorraden, goed
wetende dat het overschot op de zwarte markt terechtkomt.
Kleinhandelaars zoals onze krantenwinkels zijn de dupe
van een prijzenspel door de tabaksgiganten en zien hun
winstmarges alsmaar slinken.
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Tabaksproducenten schenden systematisch mensenrechten door slechte arbeidsomstandigheden bij de
tabaksteelt. Terwijl de ongeschoolde tabaksboeren
worden uitgebuit, creëren de tabaksbedrijven een mooi
werkgeversimago voor hun werknemers in het westen.
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De tabaksindustrie heeft altijd al wetenschappers en
PR-bureaus betaald om de schadelijke gevolgen van roken
en meeroken onder de mat te vegen. Desinformatie en
het zaaien van twijfel gaat nog steeds door, ook bij nieuwe
tabaksproducten.

Tabaksondernemingen schenden de ethische normen van
het wereldwijde verdrag tegen tabaksgebruik door intensief
lobbywerk bij beleidsmakers en overheidsambtenaren.

STOP

De tabaksindustrie heeft de afgelopen 10 jaar in minstens
30 landen strenge tabakswetten juridisch aangevochten.
Ook in ons land door de neutrale sigarettenpakjes of tabaksreclamewetgeving aan te vechten. Door de dreiging met
juridische zaken wordt de uitvoering van levensreddende
maatregelen vertraagd.

Bron: Deze informatiefiche baseert zich voor de internationale gegevens op een document van STOP, a global tobacco industry watchdog (https://exposetobacco.org/resource/hold-tobacco-accountable/)
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