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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, em numerosos Estados-Membros, se verifica um inquietante aumento
do consumo de cannabis e outras drogas, nomeadamente pelas mulheres jovens e pelos 
adolescentes, sendo que a oferta se tornou particularmente disponível na proximidade das 
escolas e no interior das mesmas, 

1. Congratula os governos dos Estados-Membros e as associações de pais e de profissionais 
que levam a cabo, sem se limitarem a denunciar unicamente os perigos do álcool, 
campanhas de informação exaustivas sobre:

– os malefícios decorrentes das drogas, designadamente no caso de jovens, das grávidas 
ou puérperas e das crianças;

– a saúde materna e a transmissão materno-fetal das drogas;

– o tratamento dos menores e dos delinquentes drogados;

– o apoio aos pais com um filho alcoólico ou drogado;

2. Convida os Estados-Membros a inspirarem-se nas melhores práticas em vigor, de que são 
exemplo as políticas de "tolerância zero";

3. Congratula os meios de comunicação social europeus que relataram as investigações 
médicas sobre as ligações entre o consumo de cannabis ou outras drogas e a saúde mental, 
em especial no caso das jovens que têm perspectivas de maternidade;

4. Considera necessário:

– calcular os custos da toxicomania, directos (tratamento da toxicodependência, das 
perturbações psicóticas, das depressões, dos comportamentos violentos, das condutas 
de risco, dos acidentes, do HIV/SIDA, da hepatite C, das consequências sobre a 
fertilidade, a gravidez e a transmissão materno-fetal de certas drogas), indirectos 
(perda de motivação escolar ou profissional, desemprego) e humanos, no que respeita 
muito em especial às mães e respectivos filhos;

– desenvolver indicadores que permitam medir a eficácia das políticas aplicadas 
(absentismo e insucesso escolar, não-inserção profissional, desemprego).
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