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МНОГО ПРИЧИНИ ДА СЕ ПРАЗНУВА КРАЯ НА СПОНСОРСТВОТО 

НА ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ В КАНАДА 

 

След 1 октомври 2003 г. тютюневите компании в Канада вече не могат да използват събития, 

свързани с изкуство и спортни събития, за да рекламират своите марки цигари. От тази дата, 

секциите от федералния Закон за тютюна (1997 г.), които освобождават тези дейности от общата 

забрана за рекламирането на цигарите, престават да бъдат в сила. 

На тютюневите компании е позволено да дават пари за събития, свързани със спорт и изкуство, но 

вече не могат да излагат имената на марките си, логата или други разпознаваеми символи по време 

на събитията, на плакати, реклами и други форми на промоция. 

Тази дата отбелязва началото на пълното прилагане на разпоредбите за рекламата на Закона за 

тютюна в Канада. Първата вълна на ограничения на спонсорството влиза в сила на 1 октомври 2000 

г., когато билбордовете и излагането в местата за търговия на дребно вече не са разрешени. От тази 

дата нивото на пушене сред младежите в Канада е паднало от 25% на 22% - приблизително 60 000 

по-малко пушачи сред тийнеджърите. 

 

1. Тютюневото спонсорство е просто начин за продажба на цигари 

Канадските тютюневи компании започват да използват спонсорството, за да рекламират цигари, 

след като парламентът е забранил рекламите през 1988 г. Чрез използването на вратичка в закона 

(който забранява спонсорство с името на марката, но не забранява корпоративното спонсорство, 

което използват цигарени марки като Player’s Racing Ltd.), компаниите заменят обичайната си 

реклама с реклами чрез спонсорство, които изглеждат (и проработват!) много като рекламите, 

които са били забранени. 

Съдията от Върховния съд в Квебек, който председателства в продължение на месеци дела с 

показания и хиляди страници с доказателства, заключва, че тютюневото спонсорство е реклама: 

„Конвенционалната реклама и спонсорството служат за една и съща цел на тютюневите 

компании”1.  

 

2. Рекламите чрез спонсорство увеличават нивото на пушене, особено сред младежите 

 

„Има неоспоримо доказателство, че рекламата и спонсорството насърчават хората, особено 

подрастващите, да употребяват тютюневи продукти.“ 

                                                                                           Съдия Андре Денис, 13 декември 2002 

 

Няма съмнение, че рекламата на цигари води до по-високи нива на пушене. Много научни мнения 

и държавни власти са стигнали до това заключение. 

Значението на забраната на рекламата на цигари е толкова широко прието, че 192-те страни, които 

са членове на Световната здравна организация, през 2003 г. се съгласяват, че „пълната забрана на 

рекламата, промоцията и спонсорството би намалила употребата на тютюневи продукти“.  



Изследване, проведено по поръчка на Световната банка, проследява въздействието на 

присъствието на рекламата на цигари в 102 държави и открива, че в страните с пълни забрани (като 

тези, които напълно са забранили рекламата чрез спонсорство) се пуши по-малко2. 

 

3. Тютюневите компании са използвали спонсорирани групи, за да избегнат забраните за 

промоциите на цигари за 15 години - последното от три отлагания е към своя край. 

През 1988 г. тютюневите компании откриват вратичка в първия закон за тютюна в Канада и 

създават фиктивни компании, за да продължат спонсорството. Използвайки вратичката, те 

разширяват своите бюджети за реклама чрез спонсорство с над 700% само за 5 години. 

По времето, когато вторият Закон за тютюна влиза в сила през 1997 г., броят на групите, които се 

чувстват зависими от тютюневото спонсорство, е нараснал до такава степен, че парламентът вече 

не желае или не е в състояние да възстанови по-строга версия на забраната на промоциите. Законът 

от 1997 г. първоначално дава на групите, спонсорирани от тютюневите компании, три години, за да 

намерят нови спонсори, но след интензивно лобиране от тяхна страна, законът е изменен през 1998 

г. за удължаване на този период. Спонсорираната промоция е разрешена до 1 октомври 2003 г. (с 

някои ограничения, които влизат в сила на 1 октомври 2000 г.).  

 

4. С края на износа на тютюневи реклами, Канада ще бъде по-отговорна към света 

През май 2003 г. Световната здравна организация и нейните страни членки одобряват нов глобален 

договор за тютюна (Рамковата конвенция за контрол на тютюна), който има за цел да предпазва 

настоящите и бъдещи поколения от разрушителните здравни, социални, екологични и 

икономически последици в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на 

тютюневия дим чрез осигуряване на рамка за интегрирани мерки за контрол върху тютюна. 

Този договор призовава всички държави да спрат трансграничните реклами на тютюневи изделия, 

особено чрез състезанията с коли и други международни спортни събития. Канада е лидер в 

преговорите на този договор. Като не позволява провеждането на международни тютюневи 

събития, Канада е водеща със своя добър пример. 

 

5. Канада може да помага на други държави да се противопоставят на натиска за 

разрешаване на тютюневото спонсорство 

Тактиките за натиск са използвани от тютюневите компании, за да убедят правителствата да 

разрешат продължаването на рекламите на цигарените марки чрез спонсорство. Често 

правителствата отказват да се подадат на натиска и забраните се запазват. Великобритания и 

Франция са две държави, в които правителствата са отказали да позволят излагането на тютюневи 

марки по време на автомобилни състезания (и събитията не са прекратени). Други държави (като 

Белгия и Австралия) са се подали на натиска да направят изключения в своите закони.  

Канада е изпаднала от календара на Формула 1 за 2004. Сключват се договори за състезания в 

Бахрейн (април 2004), Шанхай (октомври 2004) и Турция (2005). През 2003 г. писти на Гран При се 

строят в тези страни, въпреки че във всички тях имат закони, които забраняват спонсорството на 

тютюневи изделия. 

Натискът върху тези държави е да направят изключения в своите закони и да позволят рекламата 

на тютюневи изделия на състезанията на Гран При. Канада може да направи повече от това просто 

да сложи своята къща в ред. Може да помогне на Бахрейн, Китай и Турция да устоят на натиска за 

прекратяване мерките за обществено здраве. 

6. „Филантропията“ на тютюневата индустрия е представена като корпоративно дарение под 

средното ниво 

Тъй като тютюневите компании харчат толкова много, за да представят своите спонсорства, 

понякога се смята, че те са относително щедри компании. Случаят не е такъв. 



Всъщност Imperial Tobacco (единствената тютюнева компания, която прави своите дарения 

публични) дава по-малко за благотворителност от средните канадски корпорации. IMAGINE, 

канадска организация, която представя корпоративните дарения, обявява, че средната канадска 

компания дарява за благотворителност 1.03% от корпоративния приход преди данъци3, докато 

Imperial Tobacco дава само 0.86%4. 

Тютюневите компании харчат значително повече средства за това да рекламират своето 

спонсорство за изкуство и спортни събития, отколкото за самите дарения. Документи, 

предоставени в съда по време на поставянето под съмнение на Закона за тютюна от страна на 

индустрията разкриват, че Imperial Tobacco е дала само 39 000 долара като дарения за фотографски 

изкуства, но е похарчила 28 пъти повече (1.1 милиона долара), за да рекламира дарението си5. 

Проучване на National Post на най-изявените индивидуални и корпоративни дарители през 2002 г. 

показва, че всеки от топ 10 на филантропите в Канада е дарил повече от Imperial Tobacco, и че 

Imperial Tobacco дори не влиза в списъка на десетте най-щедри канадски компании6. 

 

 

Източник: Physicians for a Smoke-Free Canada 

http://www.smoke-free.ca/pdf_1/sept03-background.pdf 

 

 

 

 

 

Библиография: 

1. Judge Andre Denis. Ruling on JTI Macdonald vs. AG Canada, para. 290.  

2. Henry Saffer, “Tobacco Advertising and Promotion” in Prabhat Jha et al. “Tobacco Control in 

developing Countries. Oxford University Press, 2000.  

3. Imagine. Quick Facts. 

http://www.imagine.ca/content/resource_centre/statistics.asp?section=resources  

4. In 2001, Imperial Tobacco reported that it donated $8.35 million (including roughly $2 million to the 

Arts), which represents only 0.86% of its profits for that year ($967 million).  

5. Judge Andre Denis. Ruling on JTI Macdonald vs. AG Canada, para. 290, December 13, 2002  

6. National Post. “Who gives: Canada's top philanthropists.” December 2, 2002. The top corporate givers 

were: Canadian Imperial Bank of Commerce, RBC Financial Group, BMO Financial Group, Scotiabank, 

TD Bank , Microsoft, Canadian National Railway, GlaxoSmithKline, Telus, Petro Canada, Bombardier 

Inc.  

  


