Campanya per prevenir el consum i el tràfic de drogues en els
viatges a l’estranger
Amb motiu del Dia Mundial contra les Drogues, el Pla d’Addiccions i
Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) de la Direcció General de Salut
Pública i Participació col·labora en la divulgació de la campanya “Si dus drogues,
passaràs molts d’anys a una presó abans de recuperar la teva maleta”, una iniciativa
de l’Institut Ramón Rubial i la Fundació Ideas-Españoles en el Mundo, i que ha estat
finançada per la Delegació de Govern, pel Pla Nacional sobre Drogues, i que compta
amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Exteriors, Cooperació i Justícia.
L’objectiu de la campanya és alertar sobre les conseqüències de consumir o traficar
amb drogues (encara que sigui en petites quantitats) en els viatges a l’estranger i
acabar amb el fals mite que hi ha països del nostre entorn molt tolerants cap al
consum de drogues i que es pot guanyar diners fàcilment traficant a petita escala.
El Ministeri de Sanitat i Política Social adverteix que en molts de països està penat tant
el tràfic com el consum de drogues. Segons dades aportades per la Fundació Ramón
Rubial, 2.145 espanyols segueixen detinguts en presons estrangeres. D’ells, el 80 %
(1.708) han comès delictes relacionats amb el consum o el tràfic de drogues.
Actualment, 42 presos a l’estranger procedeixen de les Illes Balears.
Es considera necessari intensificar la informació i advertir que en la majoria de països
europeus com França, Holanda, Regne Unit o Alemanya el consum de drogues o el
tràfic a petita escala està penat. En la major part del món, el consum de drogues i el
tràfic està penat amb presó, fins i tot a molts d’aquests no es fa la distinció entre tràfic i
consum.
El Ministeri de Justícia adverteix de la duresa de les lleis d’alguns països, que fins i tot
poden arribar a imposar la pena de mort o la cadena perpètua.
En la campanya es destaquen una sèrie de consells:
- No compris, ni consumeixis, ni trafiquis amb drogues a l’estranger.
- Si viatges fora del país, evita qualsevol contacte amb les drogues, pot ser l’inici d’un
viatge sense data de retorn.
- No facis cas d’informacions errònies segons les quals altres països són més
permissius que Espanya en el tràfic o consum de drogues.
- No acceptis fer-te càrrec d’equipatges o objectes amb contingut desconegut.
- En cas de detenció, comunica’t amb la major brevetat possible amb el Consolat
d’Espanya o de qualsevol país de la Unió Europea.
- Contacta amb l’Institut Ramón Rubial-Españoles en el Mundo.
La Delegació de Govern, el Cos Superior de Policia de l’Ajuntament de Palma,
Direcció Superior de Policia de les Illes Balears, els centres de vacunació
internacional, els ajuntaments de les Illes Balears, la Direcció General de Joventut
(Infojove), el Consell de Joventut, Ports de Balears, l’Associació d’Agències de Viatge
(AVIBA) col·laboren amb la campanya 2010, mitjançant la col·locació dels cartells
informatius a les seves dependències i oferreixen els missatges sensibilitzadors
(postal) a la població interessada.
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