Os desafios da Organização dos Estados Americanos no combate ao
narcotráfico.
As drogas ilícitas e seu comércio, nos países sul americanos, deixam uma imagem
negativa no mundo inteiro. O comércio ilegal de drogas favorece a violência causando
problemas imensuráveis em todas as esferas: sociais, política, econômica. O
narcotráfico é uma atividade criminosa e que atuam na produção, comercialização e
distribuição de drogas em suas diversas formas e substâncias. As drogas são
substâncias tóxicas que levam o consumidor a desenvolver dependência física e
mental.
Na América do Sul a droga mais produzida é a cocaína. A produção da cocaína passa
por diversas etapas até chegar ao consumidor. A primeira fase é o cultivo da
matéria-prima, a coca, planta da qual se obtém a base para o preparo da cocaína. A
segunda fase a planta é processada, transformando-se em uma pasta base e a
terceira e última fase é realizado o refino, resultando em um pó branco que já é a
cocaína.
Segundo dados das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), a Colômbia
era responsável por 50% da plantação mundial de coca, enquanto o Peru produziu e
33% e a Bolívia 17% da Bolívia. No Peru e na Bolívia houve um aumento no número de
hectares plantados. Como se trata de uma atividade ilegal se faz necessário obter
uma infinidade de rotas e caminhos distintos para sua distribuição. O Brasil está
inserido na rota internacional do tráfico. A droga entra no país pela floresta
Amazônica, como as fronteiras não são totalmente monitoradas não existem
impedimentos, depois disso segue para os portos, aeroportos e pistas de pouso
clandestinas espalhadas pelo território, a partir desses locais são enviadas toneladas
para os grandes centros, em diferentes continentes.
O caminho mais utilizado é a droga que sai da Colômbia e, pelo Brasil, vai para Cabo
Verde e Guiné Bissau, de onde seguem principalmente à Espanha e Portugal.
Segundo as autoridades de Guiné Bissau, em relatório da UNODC, 60% da cocaína
que chega ao país vem do Brasil, e os outros 40% vêem direto da Colômbia. Enfim,
quando chegam ao seu destino os grandes traficantes realizam a distribuição para o
usuário que compra e contribui com o tráfico.
A OEA (Organização dos Estados Americanos), como organismo internacional, tem
como objetivo o estabelecimento de “ordem de paz e de justiça”, para promover a
solidariedade. Entre outras causas, se dedica à luta no combate as drogas e tem
muitos projetos focados na redução de oferta e procura, além de desenvolver um
forte movimento antidrogas.

Segundo o relatório da OEA de 2013, em dez países, 2% ou mais dos estudantes do
ensino médio usaram cocaína em algum momento. O relatório revela também que os
alunos do ensino médio acreditam que o uso ocasional de cocaína representa um alto
risco para a saúde. Esse achado tem implicações significativas nas políticas de
prevenção. A OEA para combater o crime organizado e a violência vinculada ao
comércio ilícito de drogas, o instrumento mais eficaz é a prevenção do uso indevido
dessas substâncias, em combinação com o tratamento e a reinserção, e
complementada por medidas de redução da oferta.
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