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България няма нужда от дим зад кулисите и кръгли маси за опазване на статуквото, а от
проветряване, прозрачност и реално гражданско участие

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“

Драматичните събития през последните дни и седмици демонстрираха съпротивата на
много българи срещу непрозрачни, манипулативни и монополни бизнес практики. Те спъват
просперитета на хората и средния и малък бизнес, загърбват обществения интерес и
замърсяват околната среда. Протестите са насочени и срещу нефункционалната законовоадминистративна и политическата система, които прави възможни тези практики. Като
гражданско движение за законност и бездимна околна и обществена среда, „България без
дим“ допринася съществено за тези цели, като работи за подобряване на гражданското
участие и преодоляване на вмешателството на индустриални и икономически интереси в
политиката, които застрашават здравето и благоденствието на хората и ограничават
демократичните им и човешки права и достойнство. Водени от убеждението, че държавата е
на гражданите, членовете на „България без дим“ ще продължат да участват във всички
процеси на активизиране на гражданското общество, като ще споделят опита си в пряко
участие във формирането, спазването и прилагането на законите.
Вече повече от три години членовете, доброволците и експертите на „България без
дим“ работят за възстановяване на отменената през 2010 г. пълна забрана за тютюнопушене на
обществени места, и за спазване и прилагане на закона от страна на гражданите и държавата,
независимо какъв е той. Като част от дълъг и труден процес, ние демонстрираме, че в развито
европейско общество като българското, законите и правилата се налагат и спазват не само от
контролните органи, но и от нас, гражданите, които живеем и отглеждаме децата си в
съвременна България. Показахме, че държава и граждани могат, макар и трудно, да работят
съвместно за толерантна, законова, здравословна и демократична обществена и околна среда
без тютюнев дим.
В резултат донякъде и на нашите двугодишни усилия да обезпечим участие на
гражданите във вземането на решения от държавата, от 1 юни 2012 г. в България бе
възстановена пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. Половин
година по-късно тази прогресивна европейска цивилизационна норма вече дава резултати,
въпреки затрудненията в прилагането и спазването й, напластени през десетилетията на
безконтролно пушене и липса на законност. Във все по-голяма част от обществените заведения
Гражданска инициатива „България без дим“ обединява волята и действията на стотици хиляди български граждани, които подкрепят
пълна забрана за тютюнопушене на обществени места в България от 2010 г. насам. Въвеждането на пълната забрана и стриктното
прилагане на закона са основните цели на инициативата. От 2012 г. инициативата е регистрирана като сдружение в обществена полза по
закона за юридическите лица с нестопанска цел.

бездимната и здравословна среда се възприема като норма и по данни на НЦИОМ се подкрепя
от над 60% от българите.
Единствените гласове на яростна съпротива срещу забраната произлизат от тясна група
лица и организации, свързани пряко или чрез тютюневата си зависимост, с интересите и
продажбите на тютюневата индустрия. Удивително пародиен е опитът на подобни групи и лица
да яхнат вълната на гражданска енергия в страната през последните месеци, да подменят
желаната от повечето българи промяна и да я експлоатират за запазването на съществуващото
статукво. Хората, които до вчера активно подкопаваха гражданското участие в прилагането на
закона с всички средства, днес организират поредна „кръгла маса“ за гражданското бъдеще на
обществото ни. Но България се нагледа на кръгли маси за опазване на статуквото, както и на
изтърканите му физиономии от поп-културните подиуми и медийни студия, и има нужда от
реална промяна, и нови, почтени, толерантни, изконно граждански лица, които да я
осъществят.
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