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A “Guerra Contra as Drogas” Impede Abordagem Holística ao Problema de Entorpecentes 

  
 
Lima, Peru, 25 de abril de 2013 – O termo “guerra contra as drogas” é contraproducente e uma barreira para uma 
abordagem mais holística para lidar com o problema de entorpecentes na região, concluíram hoje os peritos no 
Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina em sessão televisionada. 
  
“O temo guerra não pode ser aplicado à segurança pública”, disse Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Diretor do Instituto 
Latino Americano da Cidadania - ILC, México. “A Guerra implica vencedores e perdedores de todos os lados. As 
políticas antidrogas devem banir esse termo”. 
 
“Quando introduzimos o conceito de guerra, o que acontece é que o criminoso sabe que sua única opção é a morte, 
e sua lógica é que tem de matar ou será morto. Por isso o termo deve ser banido”, acrescentou Naranjo Trujillo. 
 
Michael Botticelli, Subdiretor, National Drug Control Policy, (Política Nacional de Controle de Drogas) EUA, esteve 
parcialmente de acordo e disse ser necessário usar uma abordagem equilibrada. “Temos de pensar nisso como um 
problema de saúde pública e uma resposta do setor de saúde em parceria com as autoridades de segurança 
pública”, disse ele.  
 
José Miguel Insulza, Secretário Geral da Organização de Estados Americanos (OEA), Washington DC, observou 
que a mentalidade já mudou para melhor e que cada vez mais “os consumidores de drogas não mais são tratados 
como criminosos, mas sim como pessoas que precisam de ajuda.” Ele também advertiu que as gangues de drogas 
estão se estruturando como negócio e que as autoridades devem ficar atentas a outros, às vezes relacionados, 
problemas do crime organizado.  
 
“Atualmente, é interessante notar que a indústria está diversificada”, Insulza afirmou. “Por exemplo, há pessoas que 
traficam, o que é um novo componente, bem como há pessoas que praticam extorsão. A pirataria intelectual na 
falsificação de produtos está muito melhor organizada. Se o problema [drogas] desaparecesse, o crime organizado 
continuaria por muito tempo”. 
 
Melhores políticas sociais ajudariam muito os cidadãos mais pobres que estão na linha de frente. Políticas para o 
setor de saúde e educação são indispensáveis, bem como o papel da família, que em muitos casos foi destruída 
pela violência. 
  
“Há um genocídio nas favelas”, disse Washington de Oliveira Rimas, Diretor, Cultural Afro Reggae, Brasil. “As 
pessoas mais afetadas são as que estão na base da pirâmide”. Ele afirmou que é necessário iniciar um debate mais 
abrangente sobre o que são as drogas e as devidas ações a serem tomadas em relação a cada uma. O álcool, a 
maconha e a cocaína são todos considerados drogas, mas com efeitos muito diferentes sobre os usuários e a 
sociedade. “Precisamos tomar uma posição e decidir o que a sociedade deseja”, concluiu. 
 
Notas aos Editores: 
• Mais informações estão disponíveis no http://wef.ch/la13  
• Veja as melhores fotos da reunião no Flickr: http://wef.ch/la13pix  
• Assista transmissões ao vivo das sessões no http://wef.ch/live  
• Assista a vídeos, opiniões e análises das principais sessões no http://wef.ch/la13insights  
• Seja um fã do Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook  
• Siga o Fórum no Twitter: http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet (use o símbolo de Twitter # WEF) 

• As autoridades devem trabalhar em conjunto com os profissionais da saúde pública, pedem os peritos no 
Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina. 

• É necessária uma abordagem mais holística para enfrentar o problema de drogas da região. 
• O Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina acontece em Lima, Peru, de 23 a 25 de abril de 

2013. 
• Saiba mais sobre o encontro: http://wef.ch/la13 
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• Leia o Blog do Fórum no http://wef.ch/blog  
• Siga o Fórum no Google+: http://wef.ch/gplus  
• O Aplicativo de Mídia do Fórum está disponível aqui: http://wef.ch/publicapps 

 
 

O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente empenhada em melhorar a situação do mundo, incorporando 
líderes empresariais, políticos, acadêmicos e outros lideres da sociedade para estruturar agendas globais, regionais e setoriais. 
 
Incorporado como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 em Genebra na Suíça, o Fórum não está afiliado a interesses políticos, partidários 
ou nacionais. (www.weforum.org). 
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