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Relatório controverso.
Aguerra contra a droga
falhou. Chegou a hora
de descriminalizar

A palavra “guerra” aparece rasurada na
capa do relatório de 24 páginas que a
Comissão Global de Políticas sobre Dro-
gas apresentou ontem em Nova Iorque.
Até porque o documento não peca pela
brandura, com os signatários a apontar
o dedo aos culpados: todos os países que,
“50 anos depois do lançamento da Con-
venção Única das Nações Unidas sobre
Estupefacientes e 40 anos depois de o
presidente [Richard] Nixon ter lançado
uma guerra às drogas pela administra-
ção norte-americana”, continuam a “cri-
minalizar, a marginalizar e a estigmati-
zar as pessoas que consomem drogas
mas que não fazem mal a ninguém”.

Não são novas as palavras, mas são
novas (e até inéditas) as posições de quem
as subscreve. Presidida por Fernando
Henrique Cardoso, antigo presidente do
Brasil, a Comissão inclui nomes de peso,
como o do actual primeiro-ministro gre-
go, George Papandreous, dos escritores
Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa, do
ex-chefe da diplomacia da UE Javier Sola-
na e até de Kofi Annan, ex-secretário-
-geral da ONU.

Ao todo, são 19 as personalidades que
compõem o grupo que ontem apresen-
tou o seu relatório a Ban Ki-moon; seguem-
-se intervenções junto dos governos nacio-
nais. Com um único objectivo: pedir a
descriminalização imediata do consumo
de drogas.

LEGALIZAR Porque a “guerra falhou”, é
preciso mudar de políticas – ou não fos-
se o narcotráfico um dos grandes flage-
los mundiais e as medidas punitivas para
quem consome drogas uma distracção.
“A escala global dos mercados ilegais de
droga – largamente controlados pelo cri-
me organizado – cresceu dramaticamen-
te” com estas políticas, é defendido no
documento. Cesar Gaviria, ex-presiden-
te da Colômbia e também ele elemento
da Comissão, foi directo ao assunto na
apresentação do documento: “É tempo

de quebrar o tabu e discutir todas as
opções políticas antidrogas, incluindo
alternativas à proibição.”

Como Gaviria, o grupo é em grande
parte composto por personalidades da
política e das artes na América Latina,
coração do narcotráfico mundial, com
especial destaque para o país que Gavi-
ria governou em tempos e cuja frontei-
ra com os EUA torna a situação ainda
mais negra. Desde Dezembro de 2006,
quando o governo do México abriu uma
guerra declarada aos cartéis da droga,
mais de 34 mil pessoas perderam a vida.
É para evitar estas mortes – e “o trata-
mento dos consumidores de droga como
criminosos” e não como “pessoas que
precisam de assistência médica” – que
surge este relatório.

A FALAR... é que o povo se entende, diz o
provérbio. E são debates que o grupo
quer. “Eu acreditava que, com a repres-
são e a erradicação, seria possível dimi-
nuir [o consumo e o tráfico de drogas].
Não diminuiu. Eu aprendi. As pessoas
mudam quando aprendem. Então, acre-
dito que se deve fazer com que as pes-
soas se informem melhor para mudar
sua mentalidade e isso dá-se com deba-
tes como o que estamos fazendo aqui ao
nível da sociedade.” Fernando Henrique
Cardoso dá a cara pelo manifesto e ontem,
na sede das Nações Unidas (Nova Ior-
que), não teve vergonha em admitir os
erros que cometeu enquanto governan-
te no combate ao narcotráfico.

Em nome dos signatários, falou aos jor-
nalistas sobre a urgência de “debates no
Congresso [dos EUA], nos governos e nas
Nações Unidas”, concentrando-se naque-
le que é um dos pontos-chave – e o que
torna o relatório tão polémico: a legali-
zação de algumas drogas, como a mari-
juana. “Se a política [de proibição] falhou,
é preciso mudar. Não estamos a dizer
que as drogas não fazem mal, claro que
fazem mal. Estamos a dizer que um con-
sumidor de drogas é um dependente,
deve ir ao hospital e não à prisão.”

O exemplo usado é argumento forte:

Personalidades como Fernando Henrique Cardoso,
Kofi Annan e Mario Vargas Llosa querem a legalização
do consumo de drogas para combater o narcotráfico
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Droga

“Os cigarros não são somente regulados,
como também são objectos de uma cam-
panha muito forte de desglamorização.
O acesso à maconha [canábis] dá-se pelo
mercado negro e o consumidor é obri-
gado a encontrar o bandido. O bandido,

Recomendações
da Comissão
ACABAR COM O TABU Os
signatários do relatório dizem
que deve ser levado a cabo
um debate público global
e os investimentos nesta área
devem ser orientados para
pesquisa e análise do impacto
das diferentes políticas e
programas.

NÃO À CRIMINALIZAÇÃO
No documento, o grupo de 19
personalidades pede que se
abandone a ideia de “guerra
às drogas”, apostando-se na
descriminalização do seu uso,
e sublinha: “É notório que as
políticas de criminalização e
as punições por consumo de
drogas têm sido um erro
demasiado caro; os governos
devem reorientar os seus
esforços e recursos para
encaminhar consumidores de
droga para serviços de saúde
e assistência social.”

LEGALIZAÇÃO
O grupo defende que deve ser
“encorajada a experimentação
governamental de modelos de
regulação legal das drogas
(por exemplo, da canábis),
desenhados para minar o
poder do crime organizado
e salvaguardar a saúde
e segurança dos cidadãos”.

A comissão é presidida
pelo ex-líder do Brasil

Fernando Henrique
Cardoso, que diz que

aprendeu com os erros

Cardoso diz que
a canábis devia ser

tratada como o tabaco:
legalizar a venda, mas
alertar para os riscos


