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In 2017 zijn er landelijke verkiezingen voor de Tweekamer der Staten Generaal. 
De politieke partijen zijn daarom begonnen met de verkiezingsprogramma,s voor deze verkiezingen. 
Een van de punten zeker zijn het legaliseren van drugs, waar sommige partijen voor zijn. 
De MMNL heeft aan allen programmacommissies van de politieke partijen een brief gestuurd.  
Enkele fragmenten uit deze brief zijn: 
 
Feiten 

De kwaliteit van onze samenleving laat het gebruik van drugs op geen enkele wijze toe, daarom dient 
het gedogen te stoppen en het sluiten de coffee- en smartshops is dringend gewenst. Het gedogen 
door de overheid betekend voor vele jongeren en ook oudere kwetsbare mensen, in de fuik zwemmen 
van drugs en denken, de overheid gedoogd, dus er zijn geen risico’s aan verbonden. 
Meer dan 50 % van de criminaliteit heeft direct of indirect te maken met drugs. 
Twee derde van de moordgevallen zijn druggerelateerde. 
Een derde van de woningbranden zijn hennipgerelateerd. 
Dit zou Nederland niet moeten willen  

Moedige Moeders Nederland als ervaringsdeskundigen 

Moedige Moeders weten dat; duizenden gezinnen in heel Nederland zitten door de verslaving van 
een gezinslid, kind en/of partner, in diepe, diepe problemen. Zaken die al te vaak en te lang 
binnenskamers worden gehouden, wat tot zware emotionele, financiële- en echtscheidingsproblemen 
kan leiden. 
Vaak zorgen de verslaafde voor zoveel ellende in de familie dat ouders arbeidsongeschikt raken. 
Het druggebruik is de oorzaak van een substantieel deel van jongerenproblematiek bij Jeugdzorg; van 
10.000-den onbehandelbare mensen in GGZ-instellingen en in de Penitentiaire Inrichtingen?  
Wat wij zeer ernstig vinden is dat de gevolgen bij dames van het drugsgebruik door de moederkoek 
heen gaan.  
 
Door schade en schande weten we immers: 
1.  Dat soft drugs en hard druggebruik, evenals het ongebreidelde alcoholgebruik, vol risico zijn en in 
gezinnen en in families tot niet meer te repareren schade leidt; ongelukken, ruzies, echtscheiding, 
psychiatrische opnames, overlijden. 
2.  Dat het drugbeleid, onder verschillende kabinetten, heeft geleid tot grote aantallen verslaafden, die 
via methadon levenslang verslaafd gehouden worden, ofwel tot eigen schade en die van omliggende 
familie; en van de belastingbetaler, want verslaafden werken zelden en kosten de staat veel geld. 
3.  Hoe kan het dat er gruwelijke afbeeldingen op pakjes sigaretten zullen verschijnen. en dat er niet 
gerookt mag worden in openbare gebouwen, cafés , restaurants enzovoorts,  
maar dat het roken in drugswinkels (coffeeshops) gewoon door mag gaan.  
4.  Doordat de overheid drugs gedoogd, is voor een flink aantal  jongeren en hun ouders 
legitimatie dat drugs geen risico van de gezondheid vormen. 
 
MMNL pleiten voor de sluiting van alle drugswinkels (coffeeshops).  
Het is voorts een gegeven dat de systematiek van de coffeeshops de straathandel aantrekt.  
Anno 2015-2016 verzuipt Nederland in al-soortige drugs, die bij wijze van spreken op elke 
straathoek verkrijgbaar zijn of oproepbaar via een koerier. 


