
MANIFESTO DA CAMPAÑA PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA O USO INDEBIDO E 
O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2017

O 26 de xuño celebramos o Día Internacional contra o consumo indebido e o tráfico
ilícito de drogas instaurado pola ONU, apoiados  pola sociedade,   institucións  e
concellos de  Galicia,  chamados  a  participar  a  través  da  Federación  Galega  de
Municipios e Provincias -FEGAMP-.  

E facémolo en Galicia co símbolo das bandeiras brancas como aposta por unha vida
saudable, unha  vida  limpa que  enriquece  ás personas, fronte ó escuro mundo das
adiccións e o tráfico de drogas. Nesta data temos un recordo especial para todas as
persoas que perderon ou arruinaron as súas vidas por mor da adición ás drogas. Para
as víctimas e as súas familias, para os que loitan por reconstruir as súas vidas. 

Que temos un problema moi grave coas drogas é máis que evidente. Co seu consumo
e  adicción  e  co  seu  tráfico.  Un  problema  que  para  entender  -e  solucionar-
debidamente debemos analizar desde estas dúas perspectivas.

Polo  que  respecta  as  adiccións,  vivimos  malos  tempos  por  mor  da  denominada
banalización do consumo: en moitos ámbitos asúmese como nornal -e ata necesaria- a
inxesta  de alcohol  e outras drogas para garantir  a  diversión.  Así,  ao consumo de
numerosas  copas  de  alcohol  engándense  en  moitas  ocasións  o  cannabis,  cocaína,
anfetaminas e outras sustancias que forman un cóctel mortal, con graves danos para a
saúde das persoas e importantes implicacións en moitos ámbitos como en accidentes
de tráfico, lamentables episodios de violencia de xénero e incluso fracaso escolar.

O  resultado  é  unha  xeración  enganada,  non  perdida  aínda,  pero  sí  gravemente
enganada  pola  falsa  idea  de  que  consumir  drogas  non  ten  risco  e  incluso  é
recomendable para pasalo ben, para divertirse en actividades de ocio, celebracións,
festas, etc. 

A  solución  pasa  necesariamente  pola  Sensibilización  da  sociedade  e  políticas
decididas  de  Prevención  e  Educación  para  a  Saúde  na  escola,  na  familia  e  na
comunidade. Porque temos millóns de razóns para dicir non ás drogas.

E agora que entramos de cheo na época do verán, tempo de lecer con importantes e
numerosas festas culturais,  gastronómicas e musicais,  sirva este día para facer un
chamamento a disfrutar das festas e do verán cos 5 sentidos, vivilas a tope sen perder
ningún sentido anulado polas drogas, e non deixarse a vida propia ou allea buscando
o “colocón”, convertindo a festa en traxedia.



E desde o eido do Narcotráfico, neste tempo que vivimos a loita antidroga constitúe
un  problema  especialmente  delicado  en  comunidades  como  a  nosa,  porque
desgraciadamente en Galicia conflúen os problemas de adicción as drogas xunto coa
existencia de importantes redes criminais dedicadas ó narcotráfico. Auténticas mafias
-novas e vellas- que seguen tendo a Galicia como destino favorito para a entrada de
cargamentos de cocaína con destino a toda Europa, facendo da nosa terra un polo de
atracción para grupos criminais a nivel internacional. 

En seis meses deste ano 2017 levamos intervidas preto de 11 toneladas de cocaína
con destino a Galicia. Sendo cautos porque hai investigacións aínda en curso, trátase
dunha cifra insoportable que fala por sí mesma da magnitude do problema.

Crime  organizado,  violencia  extrema,  branqueo  de  capitais,  corrupción,  mafias
internacionais, terrorismo... ademáis das tremendas consecuencias das adiccións para
a  saúde  das  persoas,  o  narcotráfico  leva  consigo  ameazas  moi  graves  que
comprometen o noso benestar e a nosa seguridade. 

Por  iso  a  loita  contra  o  narcotráfico  debe  ter  a  máxima  prioridade  para  todos,
sociedade e gobernos, un asunto de seguridade nacional fronte ao que soamente cabe
un claro rexeitamento social e a máxima intensidade policial e xudicial, aportando os
mellores  medios  -humanos  e  materiais-  xunto  a  unha  lexislación  á  altura  do
problema, que axude e non dificulte á loita antidroga.

Xogámonos nelo a nosa seguridade, o benestar e o futuro dos nosos fillos. Por iso,
dicimos  unha  vez  máis  -alto  e  claro-  que  en  Galicia  non  queremos  drogas  nin
narcotraficantes.

Cambados, 26 de xuño de 2017
Día Internacional contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas


