У Турској на снази један од најстрожих закона против пушења
понедељак, 20 јул 2009 15:43

Израз да неко „Пуши као Турчин“, изгледа да више неће бити оправдан. Турска је у
недељу увела један од најстрожих закона против пушења. Пушење је забрањено на свим
затвореним јавним местима.

„Јавним“ значи ни у баровима, ни кафанама и ресторанима, а власницима ће бити
забрањено чак и да пуше у баштама својих кафеа. Свакоме ко буде „ухваћен“ да крши
овај закон следи казна на лицу места, од 45 евра. За власнике кафеа казне могу
достићи и цифру од 2500 евра.

Премијер Турске, Реџеп Тајип Ердоган, загрижени анти-пушач, тражи од државних
власти да ригорозно спроводе ову забрану, која је задала последњи ударац најстаријој
традицији у Турској.

У Турској, као земљи са једним од највиших процената пушача у свету, новоуведени
закон ће сигурно створити велике проблеме у угоститељској индустрији. Власник једног
кафића, Сулејман Акташ, каже да већ има довољно проблема због економске кризе, а да
ће забрана пушења само додати со на рану:

„Оваква забрана ће утицати на нас и пословно, али и када је реч о нашем стилу живота.
Нећемо моћи да живимо као раније. Што се кафића тиче мораћемо да применимо неке
економске мере, чак и да отпуштамо раднике.“

Турски кафеи су до сада били познати по облацима дима који су долазили из наргила.
Ова традиција, која сеже далеко у историју, од недеље би могла сама да постане
историја. Иако је закон о забрани пушења наишао на критике индустријских група и
пушача, много Турака сматра да је то начин да се окрену ка новом, здравијем начину
живота. Према истраживањима већина Турака подржава оштрије законе против
пушења.

„Мислим да је то добро јер ја не пушим и не волим да седим у диму док пијем своје пиће.
Забрана ће бити добра ствар“, каже Волкан, стални посетилац кафеа Ћеиф у
Истанбулу.
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Истовремено власних Ћеифа, Огуз, каже: „Ја волим да пушим наргилу, волим и осећај
пријатељства који иде уз то. Можда она утиче на здравље, али она ствара посебан
амбијент док пушите и причате са пријатељима. Не видим зашто забрањивати пушење
наргила у кафићима, због оних који су ту дошли својом вољом.“

У самом срцу Истанбула, близу Таксим сквера, могу се чути речи подршке забрани
пушења и врло мало симпатије за пушаче наргиле.

„Наргиле су део традиције, али у последњих 5-6 година оне су постале и мода. Тако су
привлачиле све више и више људи. Ја ћу бити савршено срећан када се затворе наргила
кафеи..“

„Мислим да је то добар потез. Људи пуше превише цигарета, а то је лоше по наше
здравље. Дуго смо чекали на овај закон“, каже један становник Истанбула.

Вековима се Турска, која је и један од водећих произвођача дувана, поносила својом
традицијом пушења. Али ова традиција може брзо нестати. Претходне забране, које су
се односиле на забране пушења у превозу и тржним центрима нису наишле на већи
отпор. Иако је било неколико мањих протеста због нове забране, власти у Турској су
остале одлучне у намери да закон спроведу у дело. Изгледа да су дани пушења у
турским кафеима одбројани.

(Deutsche Welle)
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