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Documental narrat per Mor-
gan Freeman sobre la guerra 
contra les drogues. Fa un re-
corregut per l’origen, els paï-
sos més afectats i la incom-
petència política en aquestes 
qüestions. 
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El film segueix el treball de 
The Global Commision on 
Drug Policy (Comissió Glo-
bal de Polítiques de Drogues). 
Aquesta vol trencar amb el 
tabú polític de la ‘guerra 
contra les drogues’ lidera-
da pels Estats Units i exposa 
l’anomenat gran fracàs de po-
lítica global dels darrers 40 
anys.

La guerra contra les drogues 
la inicia Estats Units sota el 
mandat del president Nixon el 
1971. La seva proposta va ser 
‘tolerància zero’ i l’instrument 
va ser la repressió. 

Continuen en la mateixa línia 
altres propostes com el Pla 
Colòmbia de Bill Clinton. En 
ell s’hi van gastar milers de 
dòlars, en operacions militars 
per destruir les plantacions 
de coca i en intentar tallar el 
flux de cocaïna cap els Es-
tats Units (fumigant des de 
l’aire plantacions i persones 
i destruint tots els altres cul-
tius amb que s’alimentava la 
població). El mateix Clinton 
reconeixia uns anys més tard 

el fracàs del Pla Colòmbia per 
frenar el consum de drogues i 
el narcotràfic. 

Més tard, la Iniciativa Mérida 
impulsada pel president Cal-
derón a Mèxic, seguint de nou 
la línia repressiva dels Estats 
Units i del Pla Colòmbia, 
tampoc no ha donat millors 
resultats (la lluita contra els 
càrtels de la droga ha tingut 
com a conseqüència la violèn-
cia d’aquests contra l’exèrcit 
mexicà agafant en mig de la 
ràfega molta ciutadania alie-
na).

Breaking de taboo integra 
entrevistes amb presidents 
actuals i expresidents de di-
ferents parts del món i amb 
altres personalitats com:

Bill Clinton, expresident dels 
Estats Units, ‘Podria haver-
hi més delictes i assassinats 
relacionats amb el tabac i 
l’alcohol si convertissin en 
delicte vendre’n o consumir-
ne i per això estan legalitzats. 
Quan només es cerca una so-
lució policial o militar, molta 
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gent mor i no es resol el pro-
blema’. 

Fernando Cardoso, expresi-
dent de Brasil, va manifestar-
se sobre la relació directa en-
tre la introducció d’armament 
i el tràfic de drogues ‘Cada ve-
gada que apareixia un nou ti-
pus d’armament, hi havia un 
nou traficant darrere, hi havia 
guerra entre fraccions rivals 
i el preu més alt el pagava la 
gent innocent i més pobre de 
la favela’.

João Goulao, coordinador na-
cional de polítiques de dro-
gues de Portugal, ‘Vam despe-
nalitzar les drogues i la gent 
ja no va a la presó ni als tribu-
nals però sí s’hi poden aplicar 
sancions i hi ha una clara des-
aprovació social al consum de 
drogues’.

Ruth Dreifuss, expresidenta 
de Suïssa i membre de la Co-
misión Global de Políticas de 
Drogas, ‘A Suïssa es tenia clar 
que la repressió no era la solu-
ció sinó que formava part del 
problema ja que era una de 
les causes de la propagació de 
la sida i de moltes morts per 
sobredosi¹. I no s’ha d’oblidar 
els beneficis financers de la 
regulació de les drogues (es-
talvi en el sistema repressiu i 
els guanys dels impostos)’.

A la IV Conferència Llatinoa-
mericana Marc de polítiques 

de drogues el 2012, es reuni-
ren destacades personalitats 
de l’àmbit de la prevenció en 
Salut, de la política, del cul-
tiu de coca, usuaris de dro-
gues etc. D’ella en destaquem 
algunes declaracions²:

Gustavo Petro, alcalde de 
Bogotà, ‘Hi ha una correla-
ció entre la violència i l’estil 
de polítiques de drogues. La 
prohibició de les drogues ha 
construït uns camins del co-
merç il·lícit que només es pot 
edificar a partir de l’extermini 
d’essers humans. El correlat 
de la prohibició de les dro-
gues és la massacra’.  

Guillermo García Miranda, 
Cap de Programes de Des-
envolupament Alternatiu a 
l’Oficina de Nacions Unides 
contra les Drogues i el Delic-
te (UNODC/ONUDD) a Co-
lòmbia, ‘El mecanisme més 
eficaç, eficient i sostenible 
d’eradicació és el desenvolu-
pament’.

Pablo Abarca, consultor del 
Àrea de Género, Derechos, 
Diversidad cultural y Bioética 
de la Organización Panameri-
cana de la Salut (OPS/OMS), 
‘Quan els objectius dels orga-
nismes de fiscalització de dro-
gues entren en conflicte amb 
els drets humans, són aquests 
els que s’ha de prioritzar’. 

Óscar Gómez da Trindade 

Subsecretari d’Educació i 
Cultura i membre de la Jun-
ta Nacional de drogues (Uru-
guai), ‘A l’Uruguai es treballa 
intensament en la reducció 
de danys, en l’educació, en 
la construcció de xarxes so-
cials i en la cerca de diàleg 
amb la societat civil i amb 
les organitzacions d’usuaris 
de drogues. En polítiques de 
drogues, això té un altíssim 
component de democràcia’.

Òscar Parés, membre de 
l’International Center for 
Ethnobotanical Education, 
Research & Service (ICEERS) 
i col·laborador de la Subdi-
recció General de Drogode-
pendències (Agència de Sa-
lut Pública de Generalitat de 
Catalunya). ‘En unir la vul-
nerabilitat de les persones 
usuàries de drogues amb els 
drets humans fem que no no-
més siguin els professionals 
que treballen en drogues les 
que s’involucrin sinó que ho 
faci la societat en el seu con-
junt’. 

Montserrat Artés

¹A Suïssa, el model de política de dro-
gues anteposa la salut a la penalització 
del consum. Amb aquesta política, la re-
ducció de consumidors de drogues injec-
tables amb VIH/sida s’ha reduït un 50%.

²http://www.intercambios.org.ar/15-
ideas/noticias/comunicados/termina-el-
encuentro-mas-importante-sobre-politi-
cas-de-drogas-en-america-latina/


