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As drogas ilícitas ameaçam o bem estar e a saúde das pessoas. Mais de 200 mil pessoas
morrem todos os anos devido às drogas ilícitas; mas as drogas não afetam somente os usuários,
elas causam enormes dificuldades e sofrimento para as famílias e entes queridos.
Transtornos associados ao uso de drogas prejudicam relações próximas,
deterioram a vida doméstica, inclusive a das crianças, e podem destruir oportunidades de estudo
e trabalho. O impacto deles é sentido em comunidades, sistemas de justiça criminal e por toda a
sociedade.
O tema do UNODC para o Dia Internacional Contra o Abuso de Drogas e o Tráfico
Ilícito desse ano oferece uma mensagem de esperança: os transtornos associados ao uso de
drogas são preveníveis e tratáveis.
Aqueles que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas podem ser apoiados
através de um tratamento baseado em evidências. Muitos daqueles que morrem, morrem de
overdoses que podem ser prevenidas. Crianças e jovens também devem ser educados sobre os
perigos das drogas ilícitas.
Minha mensagem hoje tem três componentes:

Primeiro. Um sucesso sustentável contra as drogas ilícitas requer uma
abordagem balanceada, integrada e cooperativa, fundamentada nas convenções que
regulam tanto a perspectiva de redução da oferta quanto da demanda;

Segundo. Uma abordagem balanceada inclui medidas compreensivas
focadas na prevenção, no tratamento, na realibitação, na proteção e coesão social; e

Terceiro. A ciência é a chave. O UNODC está construindo uma ponte
entre a ciência e a prática através da promoção de um diálogo entre formuladores de
políticas públicas e a comunidade científica.
Juntos, esses elementos formam parte da missão global do UNODC de promover e apoiar
o acesso a tratamentos para dependência de drogas e a serviços de atenção e de prevenção do
HIV para pessoas que usam drogas, em conformidade com as normas de direitos humanos.
No Dia Internacional Contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito, é importante lembrar
que transtornos associados ao uso de drogas são preveníveis e tratáveis. E que, onde há ajuda, há
também esperança.
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