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Dia Mundial de Luta Contra a Droga
NOVA BASE DE DADOS LEGISLATIVA SOBRE DROGA:

FACTOS, NÃO RUMORES
Acesso instantâneo a fontes fidedignas

A agência da União Europeia de informação sobre a droga, OEDT, lançou hoje um
produto chave para ‘substituir a retórica e os rumores, sobre as leis da droga dos países da
UE, por factos concretos’. Denominada European Legal Database on Drugs – ELDD (Base
de dados jurídica Europeia sobre Droga), está disponível em http://eldd.emcdda.org

Referindo-se à ELDD, o Presidente do OEDT, Mike Trace  (Reino Unido), disse: “A lei
relativa à droga é uma matéria de grande sensibilidade e é também um elemento chave nos
esforços pan-europeus para enfrentar os enormes desafios que resultam do consumo ilegal,
da oferta e da actividade criminal associada à droga. É essencial que o debate e a tomada
de decisões neste campo sejam conduzidos com conhecimento total da lei em cada Estado-
membro, livres da retórica e dos rumores que tantas vezes estão associados a esta questão.

É precisamente isso que acontece quando os Estados-membros se defrontam com o desafio
de como melhor estruturar as suas legislações de controlo de drogas com vista a atingir os
objectivos definidos nas respectivas estratégias nacionais de luta contra a droga. Por todas
estas razões, esta base de dados é bem-vinda por constituir um grande passo em frente
nesta área”.

Georges Estievenart, que dirige a agência da droga da UE sedeada em Lisboa disse: “A
informação para o público sobre a política da droga na Europa, é muitas vezes baseada em
dados pouco fiáveis ou em desinformação”. O Director do OEDT escolheu hoje (Terça-feira,
26 de Junho) – Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas – para lançar
este novo produto em linha da agência.

Estievenart acrescentou: “A base de dados ELDD irá permitir a todos os seus utilizadores
saber instantaneamente se uma determinada substância é proibida ou não, e em que países;
as medidas concretas tomadas contra o tráfico de droga; se e onde o consumo de droga está
formalmente descriminalizado; e as alternativas aos procedimentos judiciais para os
toxicodependentes”.

“A ELDD vai ser um guia chave para traçar a evolução das legislações Europeias no domínio
da droga, e sobre a convergência ou não das mesmas. Como tal, deverá contribuir para o
processo de integração Europeia, tal como definido na Estratégia Europeia de Luta contra a
Droga, através do aumento do conhecimento dos responsáveis políticos da UE sobre a forma
como se está a responder ao fenómeno da droga”, disse ainda Estievenart.

A ELDD contém textos legais actualizados na sua língua original, bem como, a pouco e
pouco, em Inglês. Os domínios abrangidos são a redução da procura,  a oferta, o
branqueamento de capitais e os precursores. A Base de dados contém ainda perfis nacionais
dos países da UE e uma secção analítica relativa a assuntos chave.



Estievenart vê este produto como um grande passo em frente e como um contributo
essencial à tomada de decisão política na área da droga dentro da União Europeia.

O OEDT está presente hoje na Aldeia da Prevenção: um dia totalmente preenchido com
eventos desportivos e de teatro, debates e exposições organizado pelo Instituto Português
da Droga e da Toxicodependência (IPDT), em Lisboa.

Notas:

Para mais informações, por favor veja um artigo complementar em:
http://www.emcdda.org/infopoint/news_media.shtml
Ou visite a própria base de dados em:
http://eldd.emcdda.org
Para mais informações sobre a Aldeia da Prevenção e sobre o IPDT, veja:
http://www.ipdt.pt
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