
Narcotráfico- Um Jogo de Poder nas Américas 

Em “Um Jogo de Poder nas Américas” José Arbex Jr. procura entender as questões das drogas 

dentro de um contexto amplo, a questão do narcotráfico dentro de um grande jogo de poder.  

O narcotráfico forma um império de 500 bilhões de dólares anuais, corrompe os poderes 

constituídos, políticos e policiais e compra a indústria e o comércio de países inteiros.  

Os consumidores são homens e mulheres de todas as idades e profissões, de todas as classes sociais. 

As máfias do narcotráfico formam “Estados dentro do Estado”, com suas próprias leis e exército.  

Gera um impacto social de um negócio que desagrega, corrompe e mata. Na Conferência 

Parlamentar das Américas realizada no período 19 a 23 de julho de 2000 em Porto Rico, foi 

elaborada a seguinte recomendação para combater ao narcotráfico: 

Decálogo do Legislador 

Três elementos que são condições de ação e mais sete que são condições de atitude, de ética ou de 

personalidade: 

1. conhecer a si mesmo e fazer com que, por exemplo, os outros voltem-se também para seu 

próprio “eu” (para que cada um dê um sentido à sua vida); 

2. legislar com um sentido da história (para elevar a consciência cívica dos povos); 

3. estar sempre dentro da sociedade civil (para agir como intermediários ativos entre o Estado e 

os grupos organizados da sociedade civil); 

4. ser corajosos (porque trata-se de uma guerra em que a vida das pessoas que têm a coragem 

de lutar está realmente em perigo); 

5. ser responsáveis (para que salvar vidas e para que os fundamentos das sociedades tornem-se 

um objetivo central dos parlamentares); 

6. ser visionários (porque a luta de hoje preserva e prepara a sociedade de amanhã); 

7. ser justos (porque se os Parlamentos mantêm uma ética de justiça, isto terá um efeito 

desencadeador nos cidadãos); 

8. ser perseverantes (porque é uma guerra sem trégua, porque as atividades dos 

narcotraficantes não têm descanso); 

9. ser íntegros (porque a narcocorrupção das personalidades políticas provoca tantos danos à 

sociedade quanto o narcotráfico em si); 

10. ser hábeis (porque astúcia e eficiência devem ser opostas à atividade constante e às 

estratégias dos narcotraficantes).  

O narcotráfico e a criminalidade a este associada ameaçam as sociedades, as economias e as 

instituições democráticas das Américas ao colocar em perigo os valores éticos sobre os quais estas 

se baseiam, e constituem obstáculos importantes ao desenvolvimento humano sustentável e ao 

desenvolvimento econômico.  

A criminalidade organizada, inclusive a vinculada ao narcotráfico, é um problema transfronteiriço 

que se desenvolve num ritmo assustador no continente e que requer uma cooperação maior e mais 

eficiente entre todos os Estados das Américas.  

O consumo e a produção de drogas ilegais acarretam custos sociais enormes e que as diversas 

formas de violência ligadas ao seu caráter ilegal atentam contra a segurança da população como um 

todo.  



Desejamos que as populações de todas as Américas sejam ainda mais sensibilizadas quanto às 

ramificações do narcotráfico e da criminalidade a ele associada, e também aos seus efeitos 

devastadores no desenvolvimento humano e no desenvolvimento econômico das populações. 

Exortamos e recomendamos aos Chefes de Estado e de Governo das Américas que reforcem a 

cooperação interamericana a fim de reduzir a produção e o consumo de drogas ilegais, incluindo os 

produtos químicos precursores.  

Racionalmente necessário é eliminar o narcotráfico e a lavagem de dinheiro, bem como punir 

severamente os indivíduos, organizações e pessoas jurídicas considerados culpados por essas 

atividades criminosas, no respeito aos princípios de soberania territorial e de responsabilidade 

partilhada.  

Combater às drogas a partir da seguinte pergunta:  

- Quais seriam os gestos adequados para enfrentar o desafio ao qual estamos expostos?  
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