
MANIFESTO DA CAMPAÑA PANOS BRANCOS.
DÍA INTERNACIONAL O USO INDEBIDO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2015

Un  ano  máis,  coincidindo  co  Día  Internacional  contra  a  Droga  instaurado  pola ONU,  celebramos  a
décima edición  da  Campaña  de  Sensibilización  Social “Paños  Blancos  contra  a  Droga”  apoiados  pola
sociedade,  institucións  e concellos de  Galicia,  chamados  a  participar  a  través  da  Federación  Galega
de Municipios e Provincias  –FEGAMP-.  

E facemolo 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.

Sabemos que as drogas non só non desapareceron da nosa sociedade senon que polo contrario seguen a ser
un serio problema de saúde pública e seguridade para todos. E sin embargo, seguimos sen combatirlas coa
máxima determinación. É necesario reflexionar sobre isto.

Aínda  que  algunhas  estadísticas  dín  que  o  problema  está  contido,  nin  moito  menos  está  resolto.  Non
esquezamos que as idades de inicio no consumo dalgunhas sustancias  están  máis perto da  infancia que da
xuventude;  non esquezamos  tampouco  a  relación  que  existe  entre  drogas  e  fracaso  escolar;  ou o
desemprego  como  factor  favorecedor  do  consumo,  así  como  a  abrumadora  presencia de alcohol e
outras drogas en accidentes mortais de tráfico ou en episodios lamentables de violencia de xénero.  

Neste  contexto,  a  aposta pola prevención e a sensibilización social ten que ser inequívoca e decidida para
desmontar a falsa crenza que asocia consumo de drogas e diversión, que tanto dano causa en moitos ámbitos
da nosa sociedade. E tamén para axudar aos milleiros de persoas e as súas familias que sofren directamente
os terribles efectos da adicción ás drogas.

Neste ano 2015, no Día Internacional contra a Droga a propia Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o
Delito -ONUDD- alerta de que “pese aos redobrados esforzos da comunidade internacional,  o problema
mundial das drogas segue poñendo en grave perigro o benestar da humanidade, en particular dos nenos e da
mocidade. Ademáis, ameazan a seguridade nacional e a soberanía dos Estados e socavaban a estabilidade
socioeconómica e política, así como o desenvolvemento sostible”. 

Tamén dí que “debemos abordar a cuestión do vínculo entre as drogas ilícitas e a violencia, a corrupción e o
terrorismo. Un enfoque equilibrado supón o recoñecemento da estreita relación que existe entre os traficantes
de drogas e as redes delictivas involucradas no contrabando de armas, os secuestros, a trata de persoas e
outros  delitos”.  O  que  nos  recorda  que  para  gañar  a  batalla  ás  drogas  faise  necesario  o  esforzo  e  o
compromiso de todos: cidadáns, administracións, xuices, fiscais, forzas de seguridade... o tráfico e o abuso
das drogas son un problema de todos e que entre todos debemos combatir.

Por  outra  parte,  e dende a loita contra o narcotráfico, no 25 aniversario da emblemática Operación Nécora
observamos  con  estupor como hoxe en día  seguimos a concederlles  demasiadas facilidades aos grandes
narcos.  A pesares  dos  grandes progresos  alcanzados co esforzo e o compromiso  de todos,  ollamos con
preocupación como algúns dos capos procesados entonces seguen a día de hoxe traficando con drogas e
branqueando os seus colosais beneficios en paraísos fiscais.  O que levanos a suliñar varias accións que
entendemos de importancia estratéxica na loita contra o narcotráfico.
 
-evitar  a multireincidencia  de traficantes  a grande escala,  que eluden ou ven reducidas  as  súas  condeas
aproveitando as facilidades dun sistema legal excesivamente garantista, que en ocasións otorga beneficios a
quenes menos o merecen. 



-outra cuestión de capital importancia é incautar de forma eficaz as cuantiosas fortunas  procedentes  da
venda  de drogas  e reintegralas o  antes posible para  beneficio de toda a sociedade, evitando que os capos e
os seus cómplices sigan disfrutando con impunidade de ostentosos patrimonios.

-é necesario promover a cooperación internacional, co fin de que ningún traficante evada a acción da xustiza
e esconda as súas fortunas en paraísos fiscais. Resulta inaceptable que nestes tempos, en pleno século XXI,
existan en Europa paraísos fiscais que amparen fortunas criminais.

-tamén é imprescindible  seguir  avanzando  no rexeitamento  social  ao  narcotráfico, evitando  calquera tipo
de  compracencia  ante  un  delito  tan  grave  para  a saúde e a seguridade de todos. Galicia pode sentirse
orgullosa de ser un referente nesta materia.

A pesar dos avances realizados, queda un largo camino a percorrer. Se realmente queremos ter éxito nesta
magna tarefa, a loita contra o narcotráfico e as drogodependencias deben ser unha prioridade para todos.
Xogámonos nelo a nosa saúde, a nosa seguridade e o futuro dos nosos fillos.
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