FRAMEWORK CONVENTION

ALLIANCE
BUILDING SUPPORT FOR TOBACCO CONTROL

ალბათ

შენ მიზანში
ხარ აყვანილი
აღმოჩნდა, რომ მარლბოროს
ახალ გლობალურ კამპანიას
მიზანში თინეიჯერები
ჰყავს აყვანილი

სარჩევი
მოკლე შინაარსი, 1
შესავალი, 3
ჩანაცვლებითი მწევლების
აყვანა - ფილიპ მორისის
მიერ ახალგაზრდების მიზანში
ამოღების ისტორია, 5
‘ნუ იქნები მერყევი.
იყავი მარლბორო.’ —
აღმოჩნდა, რომ გლობალური
მარკეტინგის კამპანიას
მიზანში თინეიჯერები ჰყავს
აყვანილი, 7
ნუ იქნები მარლბორო სასამართლოს გადაწყვეტილება
და მასთან დაკავშირებული
პრობლემები, 17
დასკვნა და ძალისხმევის
მიღებისადმი მიწოდება, 20

მადლიერების გამოთქმა
განსაკუთრებულ მადლობას
ვუხდით ბრაზილიის თამბაქოს
კონტროლის ალიანსს (Alianca
de Controle do Tobagismo
(ACT), ფილიპინების ჯანდაცვის
სამართალს (HealthJustice),
ოქსი რომანდის (OxyRomandie),
ბეთის უნივერსიტეტის თამბაქოს
კონტროლის კვლევით ჯგუფს
(www.tobaccotactics.org),
და ვებ-გვერდს WhyQuit.com
ამ ანგარიშში განთავსებული
მასალებითა და ფოტოებით
უზრუნველყოფისათვის.

ii

‘იყავი მარლბოროს’ ბილბორდის ქვეშ მწველი თინეიჯერები, ფილიპინები 2014წ. წყარო: თამბაქოსგან
თავისუფალი ბავშვების კამპანია.

მოკლე
შინაარსი
თამბაქო მსოფლიოს მასშტაბით კლავს
დაახლოებით ექვს მილიონ ადამიანს.1
იმისათვის, რათა შეინარჩუნონ
მოგება, თამბაქოს კომპანიები
ცდილობენ ის ადამიანები, რომლებმაც
შეწყვიტეს ან გარდაიცვალნენ
თამბაქოსთან დაკავშირებული
დაავადებებით, ჩაანაცვლონ ახალი
მწეველებით.2
ჩანაცვლებული
მწეველები ხშირად ახალგაზრდებს
წარმოადგენენ, რომლებსაც ძვირი
მარკეტინგის კამპანიების მეშვეობით
იზიდავს თამბაქოს პროდუქტები,
რომლებიც იყენებენ ისეთ იმიჯებს,
რომლებიც ახალგაზრდებს მთელი
მსოფლიოს მასშტაბით იზიდავს.3
იმისდა მიუხედავად, რომ
თამბაქოს კომპანიები საჯაროდ
აცხადებენ იმას, რომ ისინი
რეკლამირებას ახალგაზრდებს არ
უწევენ ან არ უკეთებენ დიზაინს
ისეთ მარკეტინგის კამპანიას,
რომლებიც სწორედ მათ იღებს
მიზანში, 2013 წლის კვლევამ,
რომელიც ჩატარდა დაბალი და საშუალო
შემოსავლის მქონე ქვეყნებში,
აჩვენა, რომ გამოკითხული ხუთი
და ექვსი წლის ბავშვების 22
პროცენტმა სწორედ ამოიცნო
მარლბოროს სიგარეტი, რომელიც
მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული
სიგარეტის ბრენდია.4 გლობალური
სიგარეტის ბრენდების ამოცნობა
ახალგაზრდების მიერ დამთხვევას
არ წარმოადგენს. შიდა კომპანიის
დოკუმენტების ტომეულები და
ათწლეულების მანძილზე ჩატარებული
რეფერირებული კვლევა გვიჩვენებს,
რომ თამბაქოს კომპანიებს სამიზნეში
აჰყავთ ძალიან ახალგაზრდა, 13
წლის ბავშვებიც კი და ამგვარი
მარკეტინგი ზრდის ახალგაზრდა
მწეველთა რაოდენობას.5, 6
სადავოა, რომ არც-ერთი
თამბაქოს პროდუქციის მარკეტინგი
არ ყოფილა უფრო ეფექტური
ახალგაზრდებამდე მიღწევაში, ვიდრე
მარლბოროს სიგარეტების მარკეტინგი.
ისტორიულად, მარლბოროს მარკეტინგი
ხორციელდებოდა ტრადიციული
მარლბოროს მამაკაცის გამოყენების
და ძლიერი დასავლეთი ამერიკის
იმიჯებით. იმისდა მიუხედავად, რომ
მარლბოროს მამაკაცი ბევრ ბაზარში
აღარ გამოიყენება, ახალგაზრდების
მიზიდვის მცდელობა კვლავ
გრძელდება.
2012 წელს საერთაშორისო ფილიპ
მორისის კომპანიამ (PMI), რომელიც
ამზადებს მარლბოროს და მსოფლიოს
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ყველაზე დიდ საზოგადოებრივი
ვაჭრობის თამბაქოს კომპანიას,
დახარჯა 6.97 მილიარდი აშშ დოლარი
თავისი პროდუქციის და მასთან
დაკავშირებული ხარჯების რეკლამაზე.7
ფილიპ მორისის 2012 სარეკლამო
ბიუჯეტის სულ ცოტა 62 მილიონი აშშ
დოლარი დაიხარჯა ახალი ბრენდების
გამოშვებაზე და ‘იყავი მარლბოროს’
გაშვებაზე, რომელიც წარმოადგენდა
ცნობილი მარლბოროს მამაკაცის
შესაცვლელად გლობალური მარკეტინგის
კამპანიას.8
ადრეული ფილიპ მორისის
თინეიჯერებზე მარკეტინგის შიდა
კვლევიდან რეკომენდირებული
აღმოჩენებიდან გამოყენებული
კონცეფციებისა და იმიჯების
გამოყენებით,9, 10 ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანია იყენებს ახალგაზრდებისკენ
ორიენტირებულ იმიჯებს და თემებს,
რათა ახალგაზრდებს რჩევის სახით
მოუწოდოს, რომ ისინი მარლბოროს
მწევლები უნდა იყვნენ.
‘იყავი მარლბორო’ გამოვიდა
გერმანიაში 2011 წელს და გავრცელდა
50-ზე მეტ ქვეყანაში.11 თუმცა ფილიპ
მორისის კომპანია აცხადებს, რომ
‘იყავი მარლბოროს’ მიზანში მხოლოდ
ლეგალური ასაკის მწევლები ჰყავს
აყვანილი,12 კამპანიის რეკლამები
მსოფლიოს გარშემო შესრულებულია
არასრულწლოვანების გემოვნების
მიხედვით, სადაც ახალგაზრდა ჰიპური
ტიპის მეოცნებე ხალხია გამოსახული,

რომლებიც ერთობიან, უყვართ,
მოგზაურობენ და არიან პოპულარულნი.
2013 წლის ოქტომბერს გერმანიის
სასამართლომ აკრძალა ‘იყავი
მარლბოროს’ რეკლამები იმ მიზეზით,
რომ კამპანია შექმნილია ისე, რომ
მოუწოდოს ახალგაზრდებს, რომლებიც
14 წლის ასაკისაც კი არიან, რომ
მოწიონ, რომელიც არღვევს გერმანიის
სარეკლამო კანონს.14 თუმცა ფილიპ
მორისის კომპანიამ განაცხადა, რომ
იგი გაასაჩივრებს სასამართლოს
გადაწყვეტილებას,15 ‘იყავი
მარლბოროს’ სარეკლამო კამპანიაზე
აკრძალვა ძალაში დარჩება მანამ,
სანამ საქმე სასამართლოში
განიხილება.16
გერმანიის სასამართლოს
აღმოჩენის მიუხედავად, რომ ‘იყავი
მარლბოროს’ რეკლამებს სამიზნედ
თინეიჯერები ჰყავს აყვანილი და
იგი კონფლიქტშია ფილიპ მორისის
საკუთარი არაეფექტური ქცევის
კოდექსის მიმართ,17 ფილიპ მორისი
აგრძელებს ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანიის აგრესიულ საერთაშორისო
რეკლამას, რომელშიც შედიან დაბალი
და საშუალო შემოსავლის ქვეყნები,
რომლებიც ებრძვიან თამბაქოს უდიდეს
ეპიდემიას. ეს ქვეყნებია
• ბრაზილია, სადაც ფილიპ მორისის
კომპანია ათავსებს ‘იყავი
მარლბოროს’ აბრებს გაყიდვის
პუნქტებში და იგი სარგებლობს
რეგულირების და ინსპექციის
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ნაკლებობით და არღვევს არსებულ
კანონს სავაჭრო პუნქტებში
რეკლამირების აკრძალვაზე.
• ინდონეზია, სადაც თამბაქოს
რეკლამის კანონები სუსტია და
სადაც ფილიპ მორისი აქვეყნებს
‘იყავი მარლბოროს’ მასიურ
ბილბორდებს ქუჩებზე.
• ფილიპინები, სადაც თამბაქოს
კომპანიები მუდმივად ცდილობენ
სასამართლოებში დაამარცხონ
თამბაქოს კონტროლის მკაცრი
კანონები.
ეს ანგარიში დოკუმენტირებას
უკეთებს მარლბოროს გლობალური
მასშტაბის მულტიმილიარდი
დოლარის რებრენდინგის კამპანიას
და თუ როგორ ემუქრება იგი
მსოფლიოს გარშემო მილიონობით
ახალგაზრდას ჯანმრთელობას. იგი
ასევე დოკუმენტირებას უკეთებს,
თუ რაოდენ მიმზიდველია ‘იყავი
მარლბორო’ თინეიჯერებისათვის და
როგორ არ იცავს იგი სარეკლამო
აკრძალვებს, რომელიც მიმართულია
დაიცვას ახალგაზრდები ისეთ
ქვეყნებში, როგორიცაა ბრაზილია,
კოლომბია, გერმანია და შვეიცარია.
ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს
ნებაყოფილობითი მარკეტინგის
კოდექსის არაეფექტურობას და
თამბაქოს ნაწილობრივ რეკლამირებას,
იმ აკრძალვების დასპონსორებას
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და რეკლამირებას, რომელიც ხელს
შეუშლის თამბაქოს ინდუსტრიას
რეკლამირების სამიზნე ახალგაზრდები
გახადონ.
ამ მტკიცებულების წარდგენით,
ეს ანგარიში ფილიპ მორისის
კომპანიას მოუწოდებს, რომ
სასწრაფოდ დაასრულოს ყველა
‘იყავი მარლბოროს’ მარკეტინგული
საქმიანობა მთელი მსოფლიოს
მასშტაბით და გამოაქვეყნოს ‘იყავი
მარლბოროს’ დეტალური საქმიანობის
თანმიმდევრობა ქვეყნების მიხედვით
თავის კორპორაციულ ვებ-გვერდზე,
რათა მთავრობებმა და საზოგადოების
ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა შეძლონ
კამპანიის მიერ ზიანის შეფასება.
ყველა მთავრობამ სრულებით
უნდა აკრძალოს თამბაქოს რეკლამის,
პოპულარიზაციის და სპონსორობის
ყველა ფორმა საერთაშორისო თამბაქოს
კონტროლის, მსოფლიოს ჯანდაცვის
ორგანიზაციის თამბაქოზე კონტროლის
კონვენციის (FCTC) შეთანხმების
მიხედვით. მხოლოდ ასეთი ამომწურავი
აკრძალვები ხელს შეუშლის ფილიპ
მორისის კომპანიას და სხვა
თამბაქოს კომპანიებს მსგავსი
ახალგაზრდების მიმართ მიმართული
მარკეტინგის საქმიანობის მომავალში
ინიცირებას.

ახალგაზრდა გოგონა ‘იყავი მარლბოროს’ ბილბორდის
ქვეშ, ინდონეზია 2014წ. წყარო: თამბაქოსაგან
თავისუფალი ბავშვების კამპანია.

შესავალი
გლობალურად თამბაქოს გამოყენება
პრევენცირებადი სიკვდილის
მთავარი გამომწვევი მიზეზია.19
თამბაქო კლავს თითქმის ექვს
მილიონ ადამიანს წელიწადში
და თუ მიმდინარე ტენდენციები
გაგრძელდება, თამბაქო 2030 წლამდე
მოკლავს მსოფლიო მასშტაბით რვა
მილიონზე მეტ ადამიანს.20 მწეველთა
უმრავლესობა მოწევას 18 წლის
ასაკამდე იწყებს და თითქმის
ოთხიდან ერთი მწეველი მოწევას 10
წლის ასაკამდე იწყებს.21 ყოველ
დღე, 80,000-დან 100,000 ბავშვი
მსოფლიოში თამბაქოზე დამოკიდებული
ხდება.22
თამბაქოს კომპანიები
ათწლეულობის მანძილზე კამათობენ,
რომ მათ მარკეტინგულ ძალისხმევას
სამიზნედ ახალგაზრდები არ აჰყავს,
მაგრამ ერთდროულად ისინი ცდილობენ
თავიდან აიცილონ თამბაქოს
მარკეტინგის მკაცრი აკრძალვები,
რომლებიც ახალგაზრდებს იცავს.
ზოგიერთმა კომპანიამ, მათ შორის
ფილიპ მორისის საერთაშორისო
კომპანიამ (ფმ), განაცხადა
დაპირება ამჯერად არაეფექტური
ქცევის კოდექსის მიმართ, რომ არ
გაუკეთებდა თამბაქოს რეკლამას
არასრულწლოვანებს.23, 24 მაგრამ

არქეტიპის პროექტის სარჩევი.
ფილიპ მორისის არქეტიპის პროექტი
აღწერს, თუ როგორ უნდა გაუკეთდეს
თამბაქოს თინეიჯერებთან რეკლამა.
წყარო: თამბაქოს დოკუმენტების
ლეგასის ბიბლიოთეკა, კალიფორნიის
უნივერსიტეტი, სან ფრანცისკო

გარეთ გამოფენილი ბილბორდი, გერმანია 2012წ. წყარო: WhyQuit.com.

ადრინდელი შიდა საიდუმლო საწარმო
დოკუმენტების ტომეულები, რომლებიც
აშშ დავის საკითხის მოგვარების
აქტის და ათწლეულების მანძილზე
ჩატარებული რეცენზირებული
კვლევების შედეგად საჯაროდ
გამოქვეყნდა, გვიჩვენებს, რომ
თამბაქოს კომპანიებს სამიზნედ 13
წლის ასაკიც ბავშვებიც კი აჰყავთ
და ამგვარი მარკეტინგი ზრდის
ახალგაზრდებს შორის მწევლების
რაოდენობას.25, 26
2012 წელს ფილიპ მორისის
კომპანიამ დახარჯა 6.97 მილიარდი
აშშ დოლარი მარკეტინგზე და
მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე.27
ფილიპ მორისის 2012 წლის
მარკეტინგული ბიუჯეტიდან სულ
ცოტა 62 მილიონი აშშ დოლარი
დაიხარჯა ახალ ბრენდებზე და
‘იყავი მარლბოროს’ გამოშვებაზე,
რომელიც მარლბოროს სიგარეტების
რეკლამირების გლობალური
მარკეტინგული კამპანიაა.28
ადრინდელი ფილიპ მორისის
თინეიჯერებთან მარკეტინგის შიდა
კვლევის რეკომენდაციების მიხედვით
გამოყენებული კონცეფციებითა
და გამოსახულებებით29, 30 ‘იყავი
მარლბორო’ თავის მიზნებისთვის
იყენებს მოზარდების მიერ
იდენტურობის ძიებას და მათ
სთავაზობს, რომ გაურკვევლობის
პერიოდში ისინი უნდა იყვნენ

მარლბოროს მწეველები. თუმცა ფილიპ
მორისის კომპანია აცხადებს, რომ
‘იყავი მარლბოროს’ სამიზნედ მხოლოდ
ლეგალური ასაკის მწევლები აყავს31,
კამპანიის მიერ მსოფლიოს მასშტაბის
რეკლამები აშკარა ფოკუსირებას
აკეთებენ ახალგაზრდებისადმი
ორიენტირებულ იმიჯებზე და თემებზე,
რომლებიც იზიდავს თინეიჯერებს და
აჩვენებს ახალგაზრდა, მიმზიდველ
მოდელებს, რომლებიც თამაშობენ,
შეყვარებულები არიან, მოგზაურობენ
და საერთოდ პოპულარულები არიან.
2013 წლის ოქტომბერში,
გერმანიის სასამართლობ აკრძალა
‘იყავი მარლბოროს’ რეკლამები, იმ
მიზეზით, რომ კამპანია ახალისებდა
14 წლის ასაკის თინეიჯერებსაც კი,
რომ მოეწიათ, რომელიც არღვევდა
გერმანიის სარეკლამო კანონებს.32
თუმცა ფილიპ მორისის კომპანიამ
აღნიშნა, რომ იგი გაასაჩივრებდა
გადაწყვეტილებას,33 ‘იყავი
მარლბოროს’ სარეკლამო კამპანიის
აკრძალვა დარჩებოდა საქმის
გამოძიების მიმდინარეობის დროს.34
ბრაზილიაში, CONAR (რეკლამირების
თვით-რეგულაციის ეროვნულმა
საბჭომ), რომელიც არასამთავრობო
ორგანიზაციას წარმოადგენს,
აღმოაჩინა, რომ ‘იყავი მარლბოროს’
აბრა, სადაც ეწერა ფრაზა “მე
დამოუკიდებელი ვიქნები”, მიზანში
იღებდა ახალგაზრდათა აუდიენციას,
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’იყავი მარლბოროს’ მიერ დასპონსორებულ კონცერტზე მოწვევა, შვეიცარია. წყარო: ოქსირომანდი (OxyRomandie)

და ამით არღვევდა ბრაზილიის
სარეკლამო თვითრეგულაციის
კოდექსს.35 ამასთან ერთად,
ბრაზილიის საჯარო პროკურორმა
ახლახანს მოითხოვა, რომ ფილიპ
მორისი და სოუზა კრუზი, რომელიც
ბრიტანულ ამერიკული თამბაქოს (BAT)
ფილიალია, მოხსნას ყველა სავაჭრო
წერტილზე (POS) არსებული რეკლამები
ბრაზილიის არსებული ფედერალური
კანონის მიხედვით, რომელიც
კრძალავს თამბაქოს რეკლამირებას.
დღემდე ‘იყავი მარლბოროს’
რეკლამები ბრაზილიაში კვლავაც
გადის.
სასამართლო გადაწყვეტილების
მიუხედავად, რომ ‘იყავი
მარლბოროს’ რეკლამები პირდაპირაა
ახალგაზრდებზე მიმართული, ფილიპ
მორისი აგრეძელებს ‘იყავი
მარლბოროს’ კამოანიის საერთაშორისო
დონეზე აგრესიულად გავრცელებას,
ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა
ინდონეზია და ჩინეთი, სადაც
მსოფლიოში თამბაქოს მოხმარების
ყველაზე მაღალი დონეა.
ეს ანგარიში განიხილავს,
თუ როგორ იყენებენ თამბაქოს
კომპანიები მარკეტინგულ კამპანიებს
ახალგაზრდა მწევლების მისაზიდად,
რათა ჩაანაცვლონ მომაკვდავი
კლიენტები და გაზარდონ კომპანიის
შემოსავალი. იგი აღწერს ფილიპ
მორისის ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანიას და გვიჩვენებს თუ
გერმანიის36 სასამართლოს აღმოჩენის
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შედეგად,37 რაოდენ ეფექტურად და
სტრატეგიულად აჰყავს მიზანში
გლობალურ კამპანიას დაუცავი
თინეიჯერები. ანგარიში მთავრდება
იმით, იგი რომ ფილიპ მორისის
კომპანიას და ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანიას ყველა სარეკლამო
საქმიანობის შეწყვეტას მოითხოვს
და მოითხოვს მისგან სასწრაფოდ
დაბეჭდოს ‘იყავი მარლბოროს’
მარკეტინგული საქმიანობის სრული
სია ქვეყნების მიხედვით თავის
კორპორაციულ ვებ-გვერდზე,
იმისათვის რომ მთავრობებმა და
საჯარო ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა
შეძლონ ინფორმაციის მიღება იმ
ზიანზე, რომელიც გამოიწვია
კამპანიამ. იმის აღიარებით, რომ
ნებაყოფილობითი რეგულაციები
და ნაწილობრივი რეკლამირება,
პოპულარიზაციის და დასპონსორების
აკრძალვები არაეფექტურია, ანგარიში
ასევე მოუწოდებს მთავრობებს
აკრძალონ თამბაქოს რეკლამირების,
პოპულარიზაციის და დასპონსორების
ყველა ფორმა FCTC-ის 13-ე მუხლის
მიხედვით, რათა ფილიპ მორისის
და სხვა თამბაქოს კომპანიებმა
ვერ შეძლონ მსგავსი მარკეტინგული
საქმიანობის მომავალში წამოწყება.37

“ თამბაქოს კომპანიებმა
მართლაც რომ შეწყვიტონ
ბავშვების მიმართ
მარკეტინგი, ისინი
25-დან 30 წელიწადში
ბიზნესს დაკარგავდნენ,
რადგანაც სავაჭრო
საქმიანობის
გასაგრძელებლად აღარ
ეყოლებოდათ საკმარისი
კლიენტები.”
ბენეტ ლებოვი, ვექტორის
თამბაქოს კომპანიის
პრეზიდენტი და აღმასრულებელი
ხელმძღვანელი.38

ჩანაცვლებული
მწევლების
აყვანა ფილიპ
მორისის მიერ
ახალგაზრდების
აყვანის ისტორია
ისინი, ვინც მთელი ცხოვრების
მანძილზე ეწევიან, მათი დაახლოებით
ნახევარი კვდება თამბაქოსთან
დაკავშირებული დაავადებებით.39
იმისათვის, რათა შეინარჩუნოს
შემოსავალი და ჰქონდეს
ეკონომიური მომავალი, თამბაქოს
კომპანიებმა უნდა მიიზიდონ
ახალგაზრდა მწევლები, იმისათვის
რათა ჩაანაცვლონ ის მწევლები,
რომლებიც კვდებიან თამბაქოსთან
დაკავშირებული დაავადებებით.40 იმის
გამო, რომ თინეიჯერები როგორც წესი
დაუცველები არიან მარკეტინგისგან,
თამბაქოს წარმოებამ ათწლეულები
და მილიარდობით დოლარი დახარჯა
იმ მარკეტინგული ტაქტიკის
შესამუშავებლად, რომელიც
ანკესზე აგებს თინეიჯერებს და
მათ სიგარეტზე მთელი ცხოვრება
დამოკიდებულს ხდის.41,42
თამბაქოს შიდა წარმოების
დოკუმენტები, რომელიც აშშ
სასამართლო დავის მოგვარების
დოკუმენტებით გახდა საჯარო,43,44
აჩვენებს, რომ თამბაქოს
წარმოების კომპანიები ისტორიულად
მიზანში ახალგაზრდებს, 13 წლის
თინეიჯერებსაც კი იღებდნენ,
როგორც მთავარ საბაზრო ორიენტირს,
სწავლობდნენ ახალგაზრდების
მოწევის ჩვევებს და ავითარებდნენ
მარკეტინგულ კამპანიებს,
რომლებიც პირდაპირ მადთამი იყო
მიმართული.45,46
1969 წელს ფილიპ მორისი
თვლიდა, რომ თინეიჯერები იწყებდნენ
“მოწევას ფსიქოსოციალური
მიზეზების გამო.. იგი აღნიშნავს
მოწიფულობას.. [და თინეიჯერი
ეწევა] იმისათვის, რათა მისი
იმიჯი თანასწორების თვალში
გაზარდოს.”47 1984 წლის ფილიპ
მორისის შიდა დოკუმენტში წერია,
რომ ხალხი მოწევას იწყებს “1)…
თავისი თანატოლების მიერ ზეწოლის

გველი კანს იცვლის:
მაინც იყიდება სიკვდილი
2003 წელს, დაგეგმვიდან ათწლეულზე დიდი ხნის შემდეგ, ფილიპ
მორისის კომპანიები - შემდგომ ორივე, ფილიპ მორისის აშშ და ფილიპ
მორისის საერთაშორისო კომპანიების მაკონტროლებელმა კომპანიამ
– შეიცვალა კორპორაციული სახელი და დაირქვა ალტრია, იმის
მცდელობით, რომ გაეუმჯობესებინა თავისი ნეგატიური კორპორაციული
იმიჯი და დისტანცია დაეჭირა თამბაქოს ბიზნესიდან.49 2006 წელს,
აშშ ფედერალურმა მოსამართლემ აღმოაჩინა, რომ ფილიპ მორისმა და
სხვა სიგარეტის მწარმოებლებმა დაარღვიეს სამოქალაქო რეკეტის
კანონები და ჩაერთვნენ ათწლეულის გაყალბებაში, რათა გაეცურებნათ
ამერიკული საზოგადოება ჯანმრთელობის მხრივ მოწევის რისკებზე.50
ორი წლის შემდეგ, 2008 წელს, ალტრია გამოეყო ფმ-ს უმთავრესად იმ
მიზეზით, რომ ფმ-სს დაეცვა აშშ წესდებისა და დავისგან და ფმთვის მიეცა მეტი “თავისუფლება იმისათვის, რათა გაეზარდა სავაჭრო
ზრდა მზარდ ბაზარზე.”51 იმისდა მიუხედავად, რომ ფმ და ალტრია
2008 წლიდან იურიდიულად ცალკე კომპანიებს წარმოადგენდნენ, ფმის სათავეში ყოფილი ალტრიას თანამშრომლები უდგანან, მათ შორის
ალტრიას ჯგუფის ყოფილი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი.52

გამო, 2) პროტესტის გამოცხადების/
თავისუფლების დამტკიცების მიზნით,
3) გამოჩნდეს როგორც ზრდასრული,
[და] 4) უბრალოდ გასინჯოს იგი,”
და რომ “ის პროდუქტები, რომლებიც
გამიზნულია სპექტრის [უფრო]
ახალგაზრდა ნაწილისკენ [ყველაზე]
მეტად გასავლიანია.”48 ათწლეულის
შემდგომ, 1994 წელს, ფილიპ მორისმა
აღიარა, რომ ‘საწყისი ბრენდის “[ა]
რჩევანი [ემთხვევა] [ა]ხალგაზრდულ
დამორჩილებას/პროტესტს.”53
ერთ-ერთი მთავარი კვლევა,
რომელიც ფილიპ მორისის მიერ 1990იან წლებში ჩატარდა, სწავლობდა
ხალხის მოწევის ემოციურ მიზეზებს.54
მას შინაურულად ერქვა არქეტიპის
პროექტი და იგი აღწერდა, თუ
როგორ ყალიბდება ინდივიდის
მოწევასთან დამოკიდებულება
და შთაბეჭდილებები ადრეული
ასაკიდან. ზოგიერთი კვლევის
მონაწილეებში ოთხიდან ცხრა წლამდე
ასაკში). კვლევა ასევე აღწერდა
მოწევას, როგორც იმ საქმიანობას,
რომელიც შეიძლება დამოკიდებული
ყოფილიყო ზრდასრულთა ინიციაციის
რიტუალებთან, რისკის გაღებასთან,
თანატოლებთან ურთიერთობის
გამყარებასთან და ახალგაზრდების
საჭიროებასთან, რომ თავი
ჯგუფის ნაწილად იგრძნონ და რომ
შეუძლიათ “უფროსთა საქმიანობაში”

მონაწილეობის მიღება. კვლევა
ასევე რეკომენდაციას იძლევა,
რომ იმისათვის, რათა მივიზიდოთ
კლიენტები, ფილიპ მორისის
მარკეტინგულმა დეპარტამენტებმა
ყურადღება უნდა გაამახვილონ იმაზე,
რომ:
• მოწევა მხოლოდ
ზრდასრულებისთვისაა, ამიტომ
თინეიჯერებს იგი მეტად იზიდავს;
• მოწევა იმ ხალხისთვისაა,
რომლებსაც უყვართ რისკის
გაღება, არ ეშინიათ ტაბუს და
უყურებენ ცხოვრობას, როგორც
თავგადასავალს, სადაც ისინი
თავიანთ თავს ამტკიცებენ;
• ბრენდის პოპულარულობა და
მისი არჩევა განამტკიცებს
მომხმარებლის იდენტურობას და
მისი ჯგუფში ინტეგრაციას;
• ამერიკული იდენტურობის
იმიჯების გამოყენება, რომ იგი
“იზრდება, ეძებს და ცდილობს” და
ყურადღებას ამახვილებს მოწევის
რიტუალისტურ ელემენტებზე
(განსაკუთრებით ცეხცხლზე და
კვამლზე).55
ბევრი ის ელემენტი, რომელიც
არქეტიპის პროექტშია ნახსენები,
ასახულია ფმ-ის ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანიაში.
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1994 წლის 14 აპრილს აშშ-ში დაფუძნებული შვიდი მსხვილი თამბაქოს კომპანიის უფროსმა აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა
ფიცის ქვეშ განაცხადა, რომ ნიკოტინი არ იწვევდა დამოკიდებულებას. სხვა მოსმენების და შემდგომი სასამართლო დავის დროს
აღმოჩნდა, რომ თამბაქოს კომპანიებმა დამალეს შიდა კვლევა, რომელიც აჩვენებდა, რომ ნიკოტინი დამოკიდებულებას იწვევდა
და მათ იცნოდნენ, რომ სიგარეტი კიბოს, გულის დაავადებას და სხვა სერიოზულ დაავადებების გამომწვევი იყო.

დიდი თამბაქო: ტყუილების კოლოფი
2006 წელს აშშ ფედერალურმა უბნის სასამართლომ აღმოაჩინა, რომ რამოდენიმე მსხვილი თამბაქოს
კომპანია – მათ შორის ალტრია, ფმ-ის ხელმძღვანელმა კომპანიამ 2006 წლის სასამართლო
გადაწყვეტილების დროს56 – კოორდინირებული მცდელობით ჩამოაყალიბა სქემა იმისათვის, რათა
გაეცურებინათ საზოგადოება მათი პროდუქტების ჯანმრთელობის წინააღმდეგ ეფექტის შესახებ და
რომ ისინი გააგრძელებდნენ საზოგადოების მოტყუებას მომავალშიც.57 ხელმძღვანელმა მოსამართლემ
განაცხადა:
• “ბრალდებულების მარკეტინგული საქმიანობა გამიზნულია იმისათვის, რათა მოვიყვანოთ ახალი,
ახალგაზრდა და იმედია დიდხანს მცხოვრები მწევლები ბაზარზე იმისათვის, რათა ჩავანაცვლოთ
ისინი, ვინც მოკვდებიან (უმთავრესად თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებით) ან რომლებიც
მოწევას თავს დაანებებენ.”58
• “ბრალდებულებმა იცოდნენ, რომ ახალგაზრდებზე ადვილად იმოქმედებდა მარკეტინგი და რეკლამა
და ისინი არ მიაქცევდნენ ყურადღებას ჯანმრთალობის მხრივ რისკებს და მოწევის გავლენას და
ზედმეტად თავდაჯერებულები იქნებოდნენ თავიანთ შესაძლებლობებში მოწევაზე თავის დანებების
მხრივ…”59
• “ბრალდებულებმა გამოიყენეს თავიანთი ახლაგაზრდების შესახებ ცოდნა იმისათვის, რათა
შეექმნათ ძალიან ჭკვიანური და მიმზიდველი სარეკლამო კამპანიები, რომლებიც მიმართული იყო
დამწყები მწევლების მიზიდვაზე, რომლებიც შემდეგ ნიკოტინზე დამოკიდებული გახდებოდნენ.”60
თავის ჩვენებაში, ყოფილმა ფილიპ მორისის მარკეტინგის ხემძღვანელმა აღიარა, რომ “პილიპ
მორისმა იცის, რომ სიგარეტი ერთ-ერთი რამეა, რასაც მოზარდები იყენებენ ბავშვობიდან
ზრდასრულობამდე გადასვლისათვის.”61
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‘ნუ იქნები
მერყევი.
იყავი
მარლბორო.’
გლობალური
მარკეტინგის
კამპანია,
რომელსაც სამიზნედ
თინეიჯერები ჰყავს
აყვანილი62
ფმ წარმოადგენს მსოფლიოში
ყველაზე დიდ საზოგადოებრივ
სავაჭრო სიგარეტის კომპანიას.
კომპანია მოქმედებს 180-ზე მეტ
ქვეყანაში და 2013 წელს მას
ჰქონდა 8.6 მილიარდი აშშ დოლარის
მოგება.63,64 ფმ-ის მარლბოროს
სიგარეტი წარმოადგენს მსოფლიოში
ყველაზე პოპულარულ სიგარეტის
ბრენდს და იგი წარმოადგენს
კომპანიის მოგების ზრდის მხრივ
გლობალური სტრატეგიის მთავარ
მოძრავ ძალას. 65, 66 ფორბსის
ჟურნალის მიხედვით, მარლბორო
წარმოადგენს 29-ე ყველაზე ფასეულ
გლობალურ ბრენდს და ერთადერთი
თამბაქოს პროდუქტია 100 ყველაზე
ძვირფასი ბრენდის სიაში.67
მარლბოროს გლობალური ზრდაში
დიდი წვლილი მიუძღვის ფმ-ის
აგრესიულ მარკეტინგს, მათ შორის
მარლბოროს მამაკაცის მარკეტინგული
კამპანია, რომელიც ათწლეულების
განმავლობაში იყენებდა პოპულარულ
კოვბოის და დასავლეთის იმიჯს,
რათა გამოეხატა დამოუკიდებლობა,
პროტესტი და ამერიკული ცხოვრების
სტილი.68 გლობალური თვალსაზრისით
მარლბოროს ბრენდი ძალიან ცნობადია
ახალგაზრდებს შორის. 2013 წლის
კვლევაში, რომელიც ჩატარდა ხუთი
და ექვსი წლის ბავშვებს შორის
ბრაზილიაში, ჩინეთში, ინდოეთში,
ნიგერიაში, პაკისტანში და
რუსეთში, ბავშვების 22 პროცენტმა
კვლევაში შეძლო მარლბოროს
სიგარეტის ბრენდის სწორად
ამოცნობა, მათ შორის ჩინეთის
ახალგაზრდების 43 პროცენტმა.69
2011 წელს ფმ-მა გამოუშვა
‘იყავი მარლბორო’ იმისათვის,
რათა განეახლებინა მარლბოროს
იმიჯი “ახალგაზრდა ზრდასრული
მწეველებისთვის” და რათა

შვეიცარული ბეჭდური რეკლამა, 2012წ. წყარო: ოქსირომანდი

შეეცვალათ ცნობილი მარლბოროს
მამაკაცი.70 ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანია ჩამოაყალიბა ლეო
ბარნეტმა, ფმ-ის დიდი ხნის
სარეკლამო სააგენტომ, რომელსაც
ევალებოდა “მარლბოროს მოვლა” და
სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელი
იყო მარლბოროს მამაკაცის
შექმნაზე.71,72 ონლაინ ვიდეოში,
სადაც ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანიის ჩამოყალიბებაზეა
საუბარი, ლეო ბარნეტი ხსნის, რომ
ახალგაზრდებისათვის,
“თავისუფლება და
თავგადასავლები ნიშნავს ერთ რამეს:
ღრმა სურვილს იპოვო სიცოცხლის
მიზანი. სამწუხაროდ… საზოგადოების
ნეგატიური ძალები ახალგაზრდა
ზრდასრულ მწევლებს მოქმედების
გარეშე პარალიზებულს ტოვებს.
მათ გააჩნიათ ძალიან მცირე გარე
მიმართულების მიმცემი, რომელიც მათ
ცხოვრებაში წინსვლაში დაეხმარება.
ისინი გაყინულები არიან და
იმალებიან ყოყმანის სამყაროს
უკან.. ამგვარად დაიბადა იდეა..
მარლბოროს არ სჯერა ყოყმანის ან
კულისებიდან ყურების.”73
1990 წელს ჩატარებული ფილიპ
მორისის არქეტიპის პროექტიდან
კონცეფციებისა და რეკომენდაციების
ასახვით, რომელიც ეხებოდა
თინეიჯერების მიერ მოწევის
გამოყენებას, რათა ბავშვობიდან
სიყრმეში გადავსულიყავით, ‘იყავი
მარლბოროს’ კამპანია იყენებს
მოზარდების მიერ იდენტურობის
ძებნას და მათ - ყოყმანის
პროცესში - სთავაზობს გახდნენ
იყავი მარლბოროს მწეველი.
გაზრდა, ძიება, მოწადინება,
რისკის გაღება, თანატოლებთან
შეგუების პროცესი, ზრდასრულთა
საქმიანობაში მონაწილეობის
მიღება და თავგადასავლების
ძებნა თავის დასამტკიცებლად -

იყავი
გლობალური
ფმ-ის ბოლო ინვესტორების
ანგარიშები, რომელიც
თავდაპირველად 2011 წელს
გერმანიაში გამოქვეყნდა,
გვიჩვენებენ, რომ ‘იყავი
მარლბორო’ 50-ზე მეტ
ქვეყანაში ჩატარდა.74
დღესდღეობით, ‘იყავი
მარლბოროს’ მარკეტინგის
და სარეკლამო მასალები
აღმოაჩინეს არგენტინაში,
ბრაზილიაში, ჩინეთში,
კოლომბიაში, გერმანიაში,
საქართველოში, ლატვიაში,
ინდონეზიაში, იზრაელში,
იაპონიაში, ფილიპინებში,
კატარში, რუსეთში, საუდის
არაბეთში, შვეიცარიაში,
უკრაინაში და დიდ
ბრიტანეთში.
ყველა ის ელემენტია, რომელიც
ათასწლაულების წინ ამოცნობილი იქნა
ფილიპ მორისის მიერ არქეტიპის
პროექტით, როგორც დაუცველი
თინეიჯერებისათვის მიმიზდველი.
იგი ცენტრალურ როლს თამაშობს
‘იყავი მარლბოროს’ მარკეტინგულ
საქმიანობაში. კამპანიის სარეკლამო
მასალებში ხშირად ჩანს ახალგაზრდა,
მომზიდველი მეოცნებეები და
წვეულებებზე მყოფი ახალგაზრდები,
რომლებსაც უყვარდებათ, სიმაღლეებს
იბყრობენ, მოგზაურობენ, მუსიკას
უკრავენ და ზოგადად პოპულარულები
არიან.
‘იყავი მარლბოროს’ სარეკლამოდ
ფმ-მა მსოფლიოს გარშემო გამოიყენა
მრავალნაირი ტაქტიკა, მათ შორის:
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იყავი მარლბორო
ბილბორდებზე
(გარე რეკლამები)
მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ
თამბაქოს პროდუქტების რეკლამა
ბევრ ქვეყანაში აიკრძალა, მათ
შორის კანადაში, ბრაზილიაში,
ტაილანდში და ევროპის ბევრ
ქვეყნებში იმისათვის, რათა
ახალგაზრდების თამბაქოს
რეკლამისაგან არიდება
მომხდარიყო, ეს პრაქტიკა
კვლავ ნებადართულია
რამოდენიმე ქვეყანაში.
მაგალითად გერმანიაში,
ინდონეზიაში და ფილიპინებში
‘იყავი მარლბოროს’ იმიჯები
და ლოზუნგები’ თვალსაჩინოდ
მოთავსებულია ისეთ ადგილებზე,
სადაც თინეიჯერები და
ახალგაზრდები მოძრაობენ,
მათ შორის ავტობუსების
გაჩერებებზე, ბილბორდებზე და
გარე კიოსკებში.

გარე ბილბორდი, ჯაკარტა, ინდონეზია 2013წ. წყარო: თამბაქოსგან თავისუფალი ბავშვების კამპანია.

მარკეტინგული
კოდიფიკაციის
სიტყვები
1970-იანი წლების ბოლოს,
თამბაქოს ინდუსტრიამ დაიწყო
შიდა ტერმინის გამოყენება
“ახალგაზრდა ზრდასრული
მწეველი” რათა შეეცვალა
სიტყვები “ახალგაზრდა”
და “ახალგაზრდა მწეველი”
იმის მცდელობით, რომ
თავი აერიდებინა იმ
პრეტენზიისთვის, რომ
კომპანიებს სამიზნედ
ახალგაზრდები აყავდათ.
ტერმინების შეცვლის
მიუხედავად, თამბაქოს
კომპანიები აგრძელებდნენ
18 წლამდე თინეიჯერებში
მოწევის ჩვევების
შესწავლას და აგრძელებდნენ
ახალგაზრდებისათვის
სიგარეტის რეკლამირებას.75

გარე ბილბორდი, გერმანია 2012წ. წყარო: www.whyquit.com

გარე ბილბორდი, ჯაკარტა, ფილიპინები 2014წ
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წყარო: http://statigr.am/p/506328660312626264_25740548.

სავაჭრო პუნქტში კანფეტებთან მოთავსებული რეკლამა, ბრაზილია 2014წ. წყარო: ჯონს ჰოპკინსის საჯარო
ჯანდაცვის სასწავლებელი და ACT ბრაზილია

გარე ბილბორდი, ჯაკარტა, ინდონეზია 2013წ. წყარო: თამბაქოსგან თავისუფალი ბავშვების კამპანია.
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იყავი მარლბორო
კიოსკებში (სავაჭრო
პუნქტებში რეკლამა)
თამბაქოს პროდუქტები და
რეკლამები ხშირად თავსდება
მაღაზიებში თვალის არეში
და კამფეტთან ახლოს, სადაც
ბავშვები და მოზარდები მას
დიდი შანსია რომ ნახავენ.
სავაჭრო პუნქტში თამბაქოს
რეკლამირება ზრდის იმის
ალბათობას, რომ თინეიჯერები
მოწევას დაიწყებენ.76 ‘იყავი
მარლბოროს’ სავაჭრო პუნქტებში
რეკლამირება ბევრ ქვეყანაში
ხდება, სადაც კამპანია
მოქმედებს, მათ შორის
ბრაზილიაში, ფილიპინებში და
ინდონეზიაში.

“არ იყო მერყევი” სევენ-ილევენის სავაჭრო წერტილზე აბრა, ფილიპინები 2013წ. წყარო: ფილიპინების
ჯანდაცვის სამართალი

ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც სავაჭრო პუნქტში
‘იყავი მარლბოროს’ რეკლამას უყურებს. ბრაზილია
2014წ. წყარო: ACT ბრაზილია
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“ალბათ თავგადასავლების დროა” სავაჭრო პუნქტის აბრა, ინდონეზია 2013წ. წყარო: თამბაქოსგან თავისუფალი
ბავშვების კამპანია.

იყავი მარლბორო
სავაჭრო ცენტრებში
(ინტერაქტიული ბუტკები)
ფმ-სს მწევლებთან პირდაპირი
კონტაქტი აქვს “არა მარტო
ყიდვისას, არამედ იქ, სადაც
ისინი ინტერესის გამო
მოდიან.”77 2012 წელს ფმმა მოაწყო ინტერაქტიული
სარეკლამო ცენტრები უკრაინის
სავაჭრო ცენტრებში. ცენტრებში
დიდი სიგარეტის კოლოფები
იყო გამოტანილი და ასევე
მონიტორები, სადაც სარეკლამო
ვიდეოებს აჩვენებდნენ
ისეთ ადგილებზე, სადაც
ახალგაზრდები და თინეიჯერები
იყრიდნენ თავს. სიგარეტის
კოლოფის ყიდვის შემდეგ,
კლიენტები რეგისტრირებოდნენ
ინტერაქტიული თამაშების
აიპედზე სათამაშოდ, სადაც
ჰქონდათ შანსი მოეგოთ
სხვადასხვა პრიზები.78

ფილიპ მორისის “იყავი მარლბოროს” სარეკლამო დახლის ვიდეო უკრაინის სავაჭრო ცენტრში, სადაც გამოსახულია
ახალგაზრდა ბრენდის რეკლამის გამწევი ახალგაზრდები, რომლებიც ცდილობენ გადაიბირონ ახალგაზრდა
მწევლები, ისინი თამაშობენ მარლბოროს ვიდეოთამაშს და არიგებენ მარლბოროს ლოგოთი ტანსაცმელს.
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იყავი მარლბოროს
მიერ დასპონსორებული
კონცერტები (კონცერტების
სპონსორობა)
თამბაქოს კომპანიებს დიდი ხანია
თინეიჯერებთან კავშირი აქვთ
კონცერტების სპონსორობით, სადაც
ცნობილი მომღერლები ან დიჯეები
იღებენ მონაწილეობას და სადაც
სარეკლამო მასალებზე სიგარეტის
ბრენდებია განთავსებული.80,81
‘იყავი მარლბოროს’ სარეკლამოდ,
ფმ-მა ღონისძიებები შვეიცარიაში,
გერმანიაში, რუსეთში და სამხრეთ
ამერიკაში დაასპონსორა.
o შვეიცარიაში, ფმ-მა დაასპონსორა
‘მარლბოროს რიტმის’ შეზლონგები
საერთაშორისო მუსიკის
ფესტივალებზე, რომლებსაც მთელი
მსოფლიოდან ახალგაზრდები
ესწრებიან.82
o რუსეთში “აღარ ვიყოყმანებ”
ტურთან ასოცირებული
ღონისძიებებში იყო ბრიტანული
ცეკვის მუსიკოსები, მაგალითად
ჯოელ ედვარდს და ფაითლეს.83
o შტუტგარტში, გერმანიაში,
პოპულარულმა დიჯეებმა იმუშავეს
“ყოყმანი არ შეიძლება”
ღონისძიებეზე - საუდუმლო
ბრენდის გახსნის ღონისძიებაზე,
სადაც მოპატიჟებული იქნა 600
ადამიანი.84
o ‘იყავი მარლბოროს’ ზაფხულის
ტურზე, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში
ჩატარდა, მონაწილეობას იღებდა
პოპულარული დიჯეი, დეივიდ
გუეტა.85

მარლბოროს რიტმის ბროშურა შვეიცარიაში ზაფხულის
ფესტივალის კომპლექტიდან. წყარო: ოქსირომანდი
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მარლბოროს რიტმის შეზლონგი პალეოს მუსიკის ფესტივალზე, შვეიცარია. წყარო: ოქსირომანდი

სამხრეთ ამერიკის ზაპხულის ტურის სარეკლამო ვიდეო86

იყავი მარლბორო იყენებს
პლიაჟის ღონისძიებებს
(ბრენდის ელჩები)
ტუნისში ‘იყავი მარლბორომ’
გამოიყენა ახალგაზრდა,
სიმპატიური სპიკერები,
რათა ისინი პლიაჟზე
წასულიყვნენ და პირისპირი
კავშირი დაემყარებინათ
ახალგაზრდებთან. ელექტრონული
ტაბლეტების გამოყენებით
მომხმარებელთა ინფორმაციის
მოგროვებით, ხალხს სთხოვდნენ
განეხცადებინათ ‘დიახ’, ‘არა’
ან’ალბათ’. თუ არჩეული იყო
‘დიახ’, მათ იწვევდნენ ‘არ
იყოყმანო’ ბრენდის მაისურების
და ქუდების მოსაგებად
მოეღოთ მონაწილეობა.87
ლათინურ ამერიკაში ‘იყავი
მარლბოროს’ ზაფხულის პლიაჟის
ტური ახალგაზრდებს პლიაჟზე
პატიჟებდა ‘მ ადგილას’, რათა
მათ გამოეცადათ ექსტრემალური
სპორტი, გასაუბრებოდნენ
ბრენდის სარეკლამო
თანამშრომლებს, შეეგროვებინათ
უფასო სასმელებისათვის
კუპონები და დასწრებოდნენ
კონცერტებს და წვეულებებს.
პლიაჟის ღირშესანიშნაობები
‘მხოლოდ მოწვევითაა’,
მაგრამ ერთადერთი რამ, რაც
დამსწრეებს დანარჩენი პლიაჟის
მოსახლეობისგან აცალკევებს,
თინეიჯერების ჩათვლით,
რომლებიც შეიძლება მას
ესწრებოდნენ, იყო თოკი.88

ფილიპ მორისის ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია ტუნისის პოპულარულ ზაფხულის დასასვენებელ ადგილებზე სარეკლამო
საქმიანობა, სადაც იხილავთ მიმზიდველ ახალგაზრდა სარეკლამო ჯგუფს, რომლებიც სიგარეტის რეკლამას
უკეთებენ ახალგაზრდა მწევლებს, არიგებენ მარლბოროს ტანსაცმელს და ორგანიზებას უკთებენ წვეულების
თამაშებს.89

ფილიპ მორისის ვიდეო “იყავი მარლბოროს” ლათინო ამერიკის ატლანტიკის სანაპიროს პოპულარული ზაფხულის
დასასვენებელი სარეკლამო ტურიდან, სადაც ნაჩვენებია საჯარო პლიაჟებზე წვეულებები, მარლბოროს მოდელები,
სარეკლამო საჩუქრები და დიჯეი დევი გუეტას კონცერტი.90
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იყავი მარლბორო
ასპონსორებს ბრეიკდანსის
წვეულებებს (რეკლამები
და სარეკლამო ვიდეოები)
შესაძლოა მარკეტინგს, რომელიც
ყველაზე ძალიან მოსწონთ
თინეიჯერებს, წარმოადგენს
სხვადასხვა რეკლამებს
და სარეკლამო ვიდეოებს,
რომლებიც ჩამოყალიბდა ‘იყავი
მარლბოროს’ კამპანიისთვის.
ეს ვიდეოები ნებისმიერი
ადამიანისათვის ფართოდაა
ხელმისაწვდომი ინტერნეტზე.
ბევრი იმიჯი და ლოზუნგი,
რომელიც კამპანიაში ჩანს,
მეორდება ვიდეოში, მაგრამ
ისინი გაზვიადებულია
ახალგაზრდა და მომხიბვლელი
ადამიანებით, რომლებიც
წვეულებას ესწრებიან,
ბრეიკდანსს ცეკვავენ,
კოცნიან, თავგადასავლებზე
მიდიან და პროტესტს
აცხადებენ. ვიდეოებში ასევეა
მადონას, ნიკი მინაჟის,
დეივიდ გუეტას და სხვა
პოპულარული მომღერლების
მუსიკა. ერთ ასეთ ვიდეოში
საუდის არაბეთიდან
ახალგაზრდები არიან ჰიპ ჰოპის
წვეულებაზე, რომელსაც ჰქვია
“გამოხატე შენი თავი” და იგი
სთხოვს დამსწრეებს გამოხატონ
მარლბოროს სიგარეტებისადმი
თავიანთი სიყვარული.91
მეორე ვიდეოს, რომელსაც
ჰქვია “შეიძლება ამბები”
‘არ იყოყმანოს’ მესიჯის
პერსონიფიკაცია ხდება, სადაც
ყვებიან იმ ახალგაზრდა
ადამიანების ამბებს, რომლებიც
“ყოყმანს” თავს ანებებენ.92

რიადში წვეულების სარეკლამო ვიდეო
რგოლი, საუდის არაბეთი, სადაც
გამოსახულია დიჯეები, ბრეიკ დანსინგი
და ვიდეო თამაშების ჯიხურები.
ვიდეოს ბოლოს ნაჩვენებია “კულისებს
მიღმა” სეგმენტი, სადაც ინტერვიუს
ჩამტარებელი ახალგაზრდა საუდის
არაბეთის მაცხოვრებლებს სთხოვს
დაასახელონ თავიანთი საყვარელი
სიგარეტი.93

14

იყავი მარლბორო ვებგვერდზე (სოციალური
მედიის მარკეტინგი)
ინტერნეტი და სოციალური
ქსელების საიტები
სწრაფად ხდება თამბაქოს
კომპანიებისათვის თავიანთი
პროდუქტების რეკლამირებისა და
პოპულარიზაციის საშუალება.94
ჯერ მარტო იუთუბის ძებნა ‘არ
იყოყმანოს’ სათაურით მოგვცემს
იმ ვიდეოებს, რომლებიც
შექმნილია კამპანიებისათვის
და ‘იყავი მარლბოროს’
ღირშესანიშნეობებისათვის.
ამასთან ერთად, მარლბოროს
ბრენდის ვებ-გვერდები,
როგორიცაა უკრაინის
ვებ-გვერდი თითქოს
ზრდასრულთათვისაა, მაგრამ
საიტზე შესასვლელი ასაკის
მოთხოვნები ვერიფიკაციას არ
მოითხოვს.95

სოციალური მედიის ეკრანიდან, ჩინეთი 2013წ.

უითუბის ვიდეოს ძიება 184,000 ვიდეო. ძიების თარიღი 24 იანვარი, 2014წ.

უკრაინის ბრენდის ვებ-გვერდი ასაკის სუსტი ვერიფიკაციით
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იყავი მარლბოროს
ბრენდის გაფართოება

თამბაქოს კომპანიები
ათავსებენ თამბაქოს
ბრენდის სახელებს, ლოგოებს
ან ვიზუალური ბრენდის
მახასიათებლებს არა-თამბაქოს
პროდუქტებზე, როგორიცაა
ტანსაცმელი ან აქსესუარები
იმისათვის, რათა რეკლამა
გაუკეთონ თავიანთ პროდუქტებს
და გვერდი აუარონ ტრადიციულ
თამბაქოს მარკეტინგის
აკრძალვებს. ფმ-მა აგრესიულად
გაუკეთა რეკლამა ‘იყავი
მარლბოროს’ კამპანიის
ლოზუნგებს სიგარეტის
სანთებელებზე, მაისურებზე,
ქუდებზე და მანქანებზე
ჩინეთში, ფილიპინებში,
ტუნისში, უკრაინაში და სხვა
ქვეყნებში.

‘იყავი მარლბოროს’ ბრენდის მაისური, უკრაინა96

‘არ იყოყმანოს’ სანთებელები, ფილიპინები და
ჩინეთი. წყარო: ჯანდაცვის სამართალი/კვლევითი
ცენტრი
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‘იყავი მარლბოროს’ ბრენდის მინი კუპერები, ფილიპინები. წყარო: http://statigr.am/p/50427959907437003
0_47519983.

არ იყო მარლბორო სასამართლო გადაწყვეტილებები
და იურიდიული პრობლემები
იმ მტკიცებულების წარდგენის
შემდეგ, რომ ფმ-ის ‘იყავი
მარლბოროს’ კამპანიას სამიზნედ
თინეიჯერები ჰყავს, საჯარო
ჯანდაცვის ადვოკატებმა და
მომხმარებლებმა საჩივარი შეიტანეს
გერმანიაში, შვეიცარიაში,
ბრაზილიაში და კოლომბიაში
კამპანიების წინააღმდეგ.

აღემატებოდა [ფმ-ის] კამპანიის
გაგრძელების ეკონომიკურ
ინტერესებს.”103 ამიტომ ‘იყავი
მარლბოროს’ რეკლამირების
კამპანიაზე აკრძალვა ძალაში
დარჩება სასამართლის დავის
მსვლელობის დროსაც.104

გერმანია: ‘იყავი მარლბოროს’

კამპანიის პასუხად, თამბაქოს
კონტორლის ორგანიზაციებმა
გერმანიაში მოუწოდეს გერმანიის
მომხმარებელთა დაცვის მინისტრს
მიეღო კამპანიის წინააღმდეგ
ძალისხმევა. მას მერე რაც
ოფიციალურმა პირმა მიუნხენში
დაიწყო გამოძიება, ფმ
ნებაყოფილობით დათანხმდა მოეხსნა
ზოგიერთი გარე ბილბორდები და
კინოს რეკლამები 2012 წლის
აგვისტოს, თუმცა კომპანიამ
უარყო, რომ იგი რაიმე ცუდს
სჩადიოდა.97 ფმ-მა გააგრძელა
‘იყავი მარლბოროს’ რეკლამების
გაშვება გაყიდვის ადგილებზე და
სხვა ადგილმდებარეობებზე ოდნავ
შეცვლილი იმიჯით და ლოზუნგებით.
2013 წლის ოქტომბერს, გერმანიის
სასამართლომ აკრძალა მარკეტინგის
კამპანია, რადგანაც მათი აზრით,
იგი არალეგალურად აგულიანებდა
თინეიჯერებს და 14-დან 21 წლამდე
ასაკის ახალგაზრდა ზრდასრულებს
მოეწიათ.98 ამ გადაწყვეტილებაში,
სასამართლომ განაცხადა, რომ
“რეკლამა კონკრეტულად მიზანში
იღებდა რისკის გამღებ, პროტესტის
განმცხადებელ ახალგაზრდებს”99 და
აღმოაჩინა, რომ ფმ-ის არგუმენტი,
რომ ‘იყავი მარლბოროს’ რეკლამების
მიზეზი იყო ზრდასრული მწევლების
გაგულიანება გადასულიყვნენ
მარლბოროს სიგარეტებზე არ იყო
სანდო იმ ფაქტზე დაყრდნობით,
რომ ‘უკვე დიდი დონის ბრენდის
ლოიალურობა არსებობდა ამ ჯგუფში
მყოფ ადამიანებს შორის.”100
სასამართლო გადაწყვეტილებიდან
ცოტა ხანში, ფმ-მა განაცხადა,
რომ იგი გადაწყვეტილებას
გაასაჩივრებდა101 და სასამართლოს
სთხოვა სასამართლო დავის
მიმდინარეობის განმავლობაში ‘იყავი
მარლბოროს’ კამპანიის გაგრძელების
ნება დაერთო.102 სასამართლომ
უარი სთქვა ფმ-ის მოთხოვნაზე
იმ მიზეზით, რომ “ახალგაზრდათა
და მათი ჯანმრთელობის დაცვის
საზოგადოებრივი ინტერესი

გერმანია კ
მარლბოროზე რძალავს
ყოყმანის
სიგარეტის
რეკლამებს.

ძალაუფლები
ს წარმომად
გენლებმა ა
კონტროვერს
კრძალეს
იული სარეკ
ლ
ამო კამპან
ამერიკული
ია
თამბაქოს მ
აგნატი მარ
მიერ ოთხშა
ლბოროს
ბათს გერმა
ნიაში, სად
იგი აცხადე
აც
ბს, რომ იგ
ი მეტისმეტ
ფოკუსირებუ
ა
დ
ლი იყო ახა
ლგაზრდების
გადაბირები
მოწევაზე
თ.
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არ იყო მარლბორო
- სასამართლო
გადაწყვეტილებები და
იურიდიული პრობლემები
კოლომბია: 2014 წლის
იანვარში, კორპორაციული
პასუხიმგებლობის საერთაშორისო
ორგანიზაციამ მობილიზება
გაუკეთა ადვოკატებს და
შეიტანა მომხმარებელთა
საჩივარი, რომელიც მოუწოდებდა
კოლომბიის წარმოების და
კომერციის ხელმძღვანელს
გაეცა სასამართლო აკრძალვა,
რომელიც ფმ-სს და მის
სარეკლამო სააგენტოს, ლეო
ბარნეტს აუკრძალავდა ‘იყავი
მარლბოროს’ სარეკლამო
საქმიანობის ქვეყნის
ფარგლებში ჩატარებას.
საჩივარი ასევე მოუწოდებს
ხელმძღვანელს გამოიძიოს
და სანქცია დაადოს იმ
კომპანიებს, რომლებიც
არღვევენ კოლომბიის თამბაქოს
სარეკლამო აკრძალვას.
დღემდე კოლომბიის მთავრობას
საჩივრებისთვის არ უპასუხია.

ინტერნეტ რეკლამა კოლომბიიდან, სადაც ნაჩვენებია
ახალგაზრდა მიმზიდველი მოდელი და ისეთი
ლოზუნგები, როგორიცაა “ყოყმანის დედაც მოვტყან,”
“ყოყმანს სიმღერა არასდროს დაუწერია,” და
“ყოყმანი ჩვენს ლექსიკონში არ არის.105
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არ იყო მარლბორო
- სასამართლო
გადაწყვეტილებები და
იურიდიული პრობლემები
შვეიცარია: მას შემდეგ, რაც

‘იყავი მარლბორომ’ ამუშავება
დაიწყო შვეიცარიაში 2012 წლის
მაისში, შვეიცარულმა თამბაქოს
კონტროლის ორგანიზაციამ
ოქსირომანდიმ შეიტანა სამი
ცალ-ცალკე საჩივარი, რომლებიც
კამპანიასთან დაკავშირებული
იყო შვეიცარიის სარეკლამო
ინდუსტრიის თვითრეგულირებად
ორგანოთი სახელად
კომპერციული კომუნიკაციების
სამართლიანობის შვეიცარული
კომისია. ოქსირომანდის
საჩივრები კომისიასთან
აცხადებს, რომ ‘იყავი
მარლბოროს’ რეკლამირება
და მარკეტინგის
ღირშესანიშნაობები არღვევს
კომისიის სარეკლამო კოდექსს
და კომისიას მოუწოდებს
კოდექსი გაავრცელოს თავის
წევრ კომპანია ფმ-ზე.106
დღემდე საწარმოს მიერ
დასპონსორებულ საზედამხედველო
კომისიას არ გაუცია
საჩივრებისთვის პასუხი.

ბრაზილია: საო პაულოს
ქალაქიდან მომხმარებლებმა
საჩივარი შეიტანეს CONAR-ში
(სარეკლამო თვითრეგულირების
ეროვნული საბჭო), რომელიც
წარმოადგენს არასამთავრობო
ორგანიზაციას, რომელთანაც ფმ
და სხვა თამბაქოს კომპანიები
ფილიალის სახით არიან
კავშირში, განაცხადეს, რომ
‘იყავი მარლბოროს’ აბრამ
დაარღვია ბრაზილიის სარეკლამო
თვითრეგულაციის კოდექსი.
მომხმარებელთა საჩივარი
აცხადებდა, რომ ‘იყავი
მარლბოროს’ აბრა აკავშირებდა
თამბაქოს პროდუქტის
მიღებას თავისუფლებასთან,
დამოუკიდებლობასთან და
კეთილდღეობასთან და
სამიზნედ იღებდა ახალგაზრდა
აუდიენციას. აბრაზე იყო ფრაზა
“მე ვიქნები დამოუკიდებელი”
და ფოტო, სადაც ახალგაზრდა
კაცი გადადიოდა სხვა სახლში.
CONAR-ის ადვოკატები

“შეიძლება დამოუკიდებელი ვიქნები.”

სავაჭრო წერტილზე აბრა, ბრაზილია 2014წ. წყარო: ACT ბრაზილია.

საქმეში შეთანხმდნენ, რომ
რეკლამა არღვევდა სარეკლამო
კოდექსს. ფმ-მა საქმე
გაასაჩივრა, მაგრამ პანელმა
გადაწყვეტილება არ გააუქმა.107
ამის დამატებით, ბრაზილიის
სახელმწიფო პროკურორმა
ახლახანს ფმ-სს და სუზა
კურზს, მოსთხოვა, რომელიც
BAT-ის ფილიალს წარმოადგენს,
რომ მოეხსნა ყველა POSის რეკლამა, სადაც იგი
ასახელებდა არსებულ ფედერალურ
კანონს, რომელიც კრძალავდა
თამბაქოს რეკლამირებას.
დღემდე, CONAR-ის სასამართლო
გადაწყვეტილების და
სახელმწიფო პროკურორების
ორდერის მიუხედავად ‘იყავი
მარლბოროს’ კამპანია კვლავ
მოქმედებს ბრაზილიაში.
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დასკვნა და
მოქმედებისაკენ
მოწოდება

Philip Morris International
Code of Conduct
ჩვენი მარკეტინგის პრაქტიკას მართავს სამი
ფუნდამენტალური პრინციპი:

ფმ-ის ქცევის კოდექსი პირდება
მშობლებს, მარეგულირებელ
ორგანოებს და საზოგადოებას, რომ
კამპანია სიგარეტების მარკეტინგს
არასრულწლოვანებს არ გაუწევს,
მათ შორის ისეთი იმიჯების და
მასალების გამოყენება, რომლებიც
არასრულწლოვანებს განსაკუთრებით
იზიდავთ.108 მაინც, ამ ანგარიშში
მოცემული ინფორმაცია, გერმანიის
სასამართლო გადაწყვეტილებასთან
ერთად, რომელმაც აღმოაჩინა,
რომ ფმ-ის კამპანიას სამიზნედ
გერმანიის 14 წლის ახალგაზრდებიც
კი ჰყავდა აყვანილი გვიჩვენებს,
რომ ‘იყავი მარლბორო’ წარმოადგენს
დახვეწილ გლობალურ სტრატეგიას,
რომელიც მიმართულია თინეიჯერებზე.
‘იყავი მარლბოროს’ კამპანია
ასევე გვიჩვენებს, რომ ნაწილობრივი
თამბაქოს რეკლამა, რეკლამირების
და დასპონსორების აკრძალვები
და ნებაყოფილობითი მარკეტინგის
რეგულაციები არ არის ეფექტური
თამბაქოს კომპანიების მიერ
ახალგაზრდების სამიზნედ აყვანის
პრევენციაში.
ფმ-ის ‘იყავი მარლბოროს’
კამპანიის აღმაშფოთებელი ბუნებიდან
გამომდინარე და იმ ფაქტისა, რომ
კამპანია ემუქრება მსოფლიოს
მასშტაბით მილიონობით თინეიჯერის
ჯანმრთელობას, თამბაქოსგან
თავისუფალი ბავშვების კამპანია,
კორპორაციული პასუხისმგებლობის
საერთაშორისო ორგანიზაცია,
კორაზონის ინტერამერიკული ფონდი
(Fundación InterAmericana del
Corazón), სტრუქტურული კონვენციის
ალიანსი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი
აზიის თამბაქოს კონტროლის ალიანსი
მოუწოდებს ფმ-სს რათა:
• სასწრაფოდ დაასრულონ ყველა
‘იყავი მარლბოროს’ მარკეტინგული
საქმიანობა, და
• სასწრაფოდ დაბეჭდონ ‘იყავი
მარლბოროს’ ქვეყნების მიხედვით
მარკეტინგული საქმიანობის
დეტალური აღწერა თავის
კორპორაციულ ვებ-გვერდზე, რათა
მთავრობებმა და საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა
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•

•

•

ჩვენ არ ვუკეთებთ და არ გავუკეთებთ ჩვენი
პროდუქციის მარკეტინგს მცირეწლოვნებს,
მათ შორის ისეთ გამოსახულებების და
შინაარსის გამოყენებას, რომელიც
მცირეწლოვნებს იზიდავს;

ჩვენი მარკეტინგი უნდა მოიცავდეს
ჯანმრთელობის მხრივ გაფრთხილებებს იმისდა
მიუხედავად, მას კანონით ითხოვს თუ არა
მთავრობა; და
ჩვენი მარკეტინგი პატივს უნდა სცემდეს
ჩვენს გლობალურ ქცევის სტანდარტებს
და ასევე თვითოეულ ბაზარზე მისაღებ
ადგილობრივ კულტურას, პრაქტიკას და
ტრადიციებს

ფილიპ მორისმა თავის პროდუქციას მარკეტინგი
და რეკლამა უნდა გაუწიოს მხოლოდ ისეთ გზით,
რომელიც პატივს სცემს მცირეწლოვნების
სტატუსს და თავს არიდებს ისეთ მარკეტინგულ
საქმიანობას, რომელმაც შეიძლება ბოროტად
გამოიყენოს მცირეწლოვნის ლიმიტირებული
ინფორმაციის გადამუშავების და რაციონალური
გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა.

ფმ -ის მარკეტინგის კოდექსი109

შეძლონ ფმ-ის საქმიანობით
გამოწვეული ზიანის შეფასება.
მთავრობებმა უნდა იმუშავონ,
რათა თავიდან აიცილონ ფმ-ის და
სხვა თამბაქოს კომპანიების მიერ
მსგავსი ახალგაზრდების მიმართ
მარკეტინგის მომავალი საქმიანობა.
CTC-ს მხარეებმა შეთანხმების 13-ე
მუხლი სრულიად უნდა დანერგონ,
რომელიც მოითხოვს მათგან თავიანთი
კონსტიტუციებისა და კონსტიტუციური
პრინციპების მიხედვით
განახორციელონ ყველა თამბაქოს
რეკლამირების სრული აკრძალვა,
ხელშეკრულების თავიანთ ქვეყანაში
ძალაში შესვლიდან რეკლამირება და
დასპონსორება.
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