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Narcotràfic: una lluita permanent per
a les Nacions Unides
Recentment, l'organització de les Nacions Unides adverteix de l'augment del tràfic
de drogues, de l'ús de més substàncies nocives i de la disminució dels pressupostos
de la sanitat pública.

S

egons un informe de les Nacions Unides, en
els últims 20 anys, el consum de drogues ha
augmentat molt més ràpid als països en
desenvolupament que en els desenvolupats, en
2018 el 5,3% de la població consum drogues.
Encara així, segons aquest informe, el consum de
drogues s'inicia molt aviat entre els joves adults, i
ha anat augmentant en els últims anys, incloses
totes les substàncies. Com més aviat millor s'inicia
el consum, més s'introdueix en la rutina diària, en
la vida social de l'individu i en la seva salut, amb
molt poca volta enrere perquè els riscos del
consum regular d'una substància il·lícita afecten el
cos i al cervell per a tota la vida.
En 2018, uns 35,6 milions de persones tenien
trastorns per consum de drogues.
El context social, l'entorn personal exerceix un
paper en el consum de substàncies, factors com la
pobresa, la falta d'educació o la marginació social
són susceptibles d'augmentar el consum personal
de drogues i desenvolupar trastorns per consum de
drogues.
El narcotràfic forma part de l'economia
"submergida" perquè no entra en el PIB anual. És

difícil xifrar els ingressos d'aquest trànsit, perquè
escapa a la visibilitat dels Estats i dels mercats, i
mesurar el rendiment d'aquesta economia és
impossible avui dia.
El narcotràfic està més present en els barris més
exposats a la delinqüència i són les famílies les
primeres afectades, implantant-se una economia
submergida en el teixit social. Els milers de milions
d'euros que es mouen són el manteniment
d'alguns, però també sumin a aquestes zones en un
cicle de violència que els poders públics s'esforcen
per controlar.
Aquesta economia proporciona un mitjà de vida a
diversos milers de persones cada any, i la xarxa de
narcotraficants ocupa persones des d'una edat
molt primerenca. En alguns barris, a partir dels 13
o 14 anys, els joves deixen l'escola per a convertirse en vigilants i guanyar una mica de diners. La
inseguretat econòmica i la fragilitat social que
soscava aquests entorns és un factor agreujant per
a les persones que entren en aquestes xarxes a una
edat primerenca. Entre la presó i la dificultat de
reconvertir-se en l'economia legal, el narcotràfic
manté captius tant als consumidors com als
venedors. Els països europeus només consumeixen
medicaments i no els produeixen, durant la
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pandèmia, els medicaments van arribar a Europa
sota les condicions de restriccions sanitàries.
La pandèmia de coronavirus ha jugat un paper
important en la producció, distribució i consum de
substàncies a nivell internacional. A l'haver molt
poca producció de substàncies a nivell europeu, els
consumidors
depenen
de
la
producció
internacional. En temps de crisi, tancament de
fronteres i tancament de vols, el narcotràfic s'ha
vist directament afectat per aquesta pandèmia
Alguns productors s'han vist obligats a buscar nous
processos de fabricació, ja que les restriccions de
circulació han limitat l'accés als precursors i
productes químics bàsics. La prohibició de
travessar les fronteres i viatjar va obligar els
traficants a trobar noves rutes i mètodes per a
transportar i continuar distribuint la droga per tot
el món, la qual cosa pot haver estat cada vegada
més perillós per als correus i les "mules".

Per desgràcia, el consum i el tràfic de drogues
s'adapta a les crisis, tal com vam veure durant la
crisi econòmica de 2008 on alguns consumidors de
drogues van començar a buscar substàncies
sintètiques més barates i les maneres de consum
van evolucionar cap a la injecció.
Ara bé amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 i donada les restriccions de moviments
imposades en gairebé tothom el trànsit de la xarxa
fosca i els enviaments de correu han augmentat,
encara que la cadena de subministrament postal
internacional també s'ha vist interrompuda, segons
l'informe de l'ONU.
Aquest virus ha afectat les persones que
consumeixen tant drogues dures com toves, ja que
la transmissió de la malaltia pot transmetre's a
través de múltiples agulles o compartint drogues.
El sistema immunitari pot veure's afeblit pel
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consum habitual de substàncies i això pot produir
formes greus del virus.
Les restriccions als viatges i les reunions i les
mesures de distanciament social establertes per a
detenir la propagació del COVID-19 a tot el món
han pogut conduir a una disminució general de l'ús,
però podria augmentar de nou una vegada que
s'aixequin les restriccions.
Les decisions del govern tenen un paper important
en el consum i el tràfic de drogues. Les polítiques
estatals sobre el consum i el tràfic de drogues són
molt diferents. En el cas dels Estats Units, són els
estats els que trien si legalitzen el consum d'unes
certes drogues, com el cànnabis.
Onze estats dels Estats Units permeten la fabricació
de productes de cànnabis amb finalitats no mèdics.
Segons l'informe de les Nacions Unides, en la
majoria dels llocs en els quals s'ha legalitzat el
cànnabis, s'ha observat un augment del seu
consum, encara que la mateixa tendència s'ha
observat en altres llocs en els quals no s'ha
legalitzat el consum de cànnabis amb finalitats no
mèdics.
Legalitzar o no legalitzar el cànnabis és una qüestió
que es plantegen molts Estats per a aconseguir el
control de la seva fabricació i consum.
En alguns països europeus, on el consum de
cànnabis continua estant penalitzat, continua
havent-hi, segons l'Observatori Francès de la Droga
i les Toxicomanies (OFDT), prop de 900.000
consumidors diaris i 5 milions de fumadors
ocasionals. Aquesta droga és una de les més

consumides a Europa i en el món, avui dia cada
vegada més ciutadans estan oberts a una proposta
de llei que despenalitzi el consum de cànnabis. No
sols els consumidors habituals d'aquesta
substància estan a favor de la legalització, sinó
també un gran grup de persones és una veritable
qüestió de societat que es planteja actualment i
més particularment per als joves. La pandèmia i els
confinaments han tingut un impacte particular en
els joves, i el consum de drogues ha augmentat per
a aquesta població, com una espècie de fuita dels
temps difícils i d'un futur incert. Algunes
personalitats públiques alerten als polítics sobre les
conseqüències d'aquest consum no regulat en la
salut mental dels joves i demanen als
representants electes que trenquin el tabú.
En 2018, el Canadà va imposar mesures per a la
legalització del cànnabis. Una llei l'objectiu
principal de la qual ha estat evitar als joves que
accedeixin al cànnabis i suplantar el mercat il·legal
d'aquesta substància, segons el govern canadenc.
El 26 de juny es commemorar el dia Internacional
de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de
Drogues, proclamat en 1987 per l'Assemblea
General de les Nacions Unides, per a reaccionar
contra el flagel de les drogues, es pretén
conscienciar a la població dels riscos que amb porta
el consum d'aquestes substàncies i del perill del
trànsit. El paper de la població i dels Estats és
fonamental per a frenar el nombre de morts
degudes a aquest trànsit.
Paola Bucero Lanzi,
equip d’ANUE
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