
Está a Califórnia
pronta para
dizer sim à
marijuana
Terça feira os californianos vão
decidir se querem ser o primeiro
estado americano a autorizar a posse
consumo e cultivo de cannabis

Kathleen Gomes Washington

Tal como aconteceu há dois anos
com o referendo sobre o casamento

gay os californianos têm razões só
suas para votar no próximo dia 2 de
Novembro E tal como aconteceu
há dois anos o resto da América es
tá a prestar atenção Irá a Califór
nia dizer sim ou não à legalização
da marijuana
Em 1972 quando uma proposta

semelhante foi derrotada nas urnas
o não venceu com praticamente
o dobro dos votos Mas hoje as son
dagens mostram que metade dos
eleitores californianos é a favor da

descriminalização da droga E 47 por
cento admitem ter fumado marijua
na pelo menos uma vez na vida
A ser aprovada a Proposta 19

como é conhecida faria da Cali
fórnia o primeiro estado america
no a autorizar a posse o consumo
e o cultivo de marijuana para fins
pessoais a maiores de 21 anos Em
1996 a Califórnia foi pioneira ao le

galizar o uso de cannabis para fins
medicinais bastando para isso uma
recomendação médica em vez de
uma receita Existem cerca de 1400

estabelecimentos no estado os cha
mados dispensários que fornecem
marijuana terapêutica Treze ou
tros estados seguiram entretanto
o exemplo da Califórnia Arizona e
Dakota do Sul vão decidir na próxi
ma terça feira se também querem
fazer parte do clube

A favor

Os defensores da Proposta 19 argu
mentam que uma vez que a Cali
fórnia poderá cultivar a sua própria
cannabis a dependência do narco
tráfico que ocorre ao longo da fron
teira com o México irá diminuir os
cartéis deixarão de lucrar tanto e a
violência será menor tal como o fim

da Lei Seca em 1933 foi uma péssima
notícia para os criminosos contra
bandistas
Num estado a braços com um dé

fice de 19 mil milhões de dólares os
argumentos também são económi
cos se a legalização avançar os go
vernos locais poderão decidir apli
car taxas sobre a comercialização da
marijuana o que segundo algumas
estimativas significaria 1 4 mil mi
lhões de dólares de receita fiscal anu

al Por outro lado o estado pouparia
os milhões que gasta anualmente por
causa da criminalização da droga e a
polícia passaria estar mais focada no
combate a crimes mais graves

e contra

Mas a Administração Obama já fez
saber que se opõe à Proposta 19
numa carta dirigida a um grupo de
antigos chefes da DEA a agência go
vernamental antidroga o procura
dor geral Eric Holder garantiu que o
Departamento de Justiça continuará
a aplicar vigorosamente a lei fe
deral que criminaliza a marijuana
independentemente dos resultados
da votação O Governo teme que a
legalização dificulte o combate ao
narcotráfico e tenha um efeito de

contágio sobre outros estados Se o
sim vencer e a Califórnia decidir

avançar com a medida é de esperar
que o Departamento deJustiça recor
ra aos tribunais argumentando que
ela põe em causa a soberania da lei
federal tal como fez este Verão com
a lei anti imigração do Arizona
Arnold Schwarzenegger que es

tá a terminar o seu mandato como

governador da Califórnia também
é contra a proposta No início deste
mês Schwarzenegger assinou uma
nova lei que alivia a penalização
por posse de cannabis em pequenas
quantidades equiparando a a partir
do próximo ano a uma infracção de
trânsito punível com uma multa de
100 dólares

Por seu lado a Câmara do Co
mércio californiana teme que com
a Proposta 19 se torne normal fumai
no local de trabalho e que os patrões
sejam impedidos de sancionar um
empregado sob o efeito da droga

Os democratas mais favoráveis
ao sim do que os republicanos
têm esperanças de que a Proposta
19 atraia mais jovens às urnas e que
isso beneficie o seu partido os nú
meros mostram que quanto mais jo
vem for o eleitorado mais probabili
dades existem de votar democrata

Mas a legalização da marijuana não
tem sido tema da campanha eleito
ral na Califórnia e todos os candi
datos à Câmara de Representantes
e ao Senado não importa o partido
têm evitado referências ao assunto

Talvez porque todos são contra a
medida
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O Partido Republicano local está
a apelar ao voto contra ao passo
que os democratas decidiram não
tomar uma posição oficial e man
terem se neutros O presidente do
partido na Califórnia John Burton
admitiu ao New York Times que ti
nha votado a favor da Proposta 19
nos Estados Unidos cerca de um
terço dos votos é submetido antes
do dia da eleição Por que não
Traz dinheiro para o estado Ajuda
o défice justificou

O apoio de Soros
Esta semana o investidor e milio
nário George Soros fez a maior doa
ção individual para a campanha pelo
sim no valor de um milhão de dó
lares Segundo o Los Angeles Times
a campanha a favor da Proposta 19
recebeu dez vezes mais dinheiro do

que a do não 2 8 milhões de dó
lares contra 250 mil

Até há um mês as perspectivas de
o sim ganhar na próxima terça fei
ra eram optimistas mas a distância
em relação ao não tem encurtado
em várias sondagens e nalguns ca
sos a rejeição da proposta lidera a
opinião Contudo alguns especialis
tas em opinião pública avisam que
questões culturalmente sensíveis
como o uso de drogas são particu
larmente mais esquivas Votantes la
tinos e negros por exemplo podem
ser a favor damedida mas dado que
o uso de marijuana é estigmatizado
nas suas comunidades talvez resis
tam a revelar a sua opinião aos téc
nicos de sondagens
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