Nieuwsfeitjes

Jaargang 2. No. 6 Juni 2016

Sommige politieks partijen en Burgemeesters, pleiten thans in de pers voor het legaliseren van drugs.
De partijen stellen nu hun programma's al af op de verkiezingen op 15 maart 2017. Zo zullen voor en
tegenstanders van legaliseren in beeld komen. Wij als Moedige Moeders zijn neutraal, maar toch
zullen we volgen wie voorstanders zijn voor meer drugsgebruik en deze niet toe juichen.
Laat ons niet vergeten dat doordat de overheid drugs gedoogd denkt men dat het gebruik geen kwaad
kan. Sommige Burgemeesters willen zelfs dat drugs legaal moeten worden De gezondheid en
gevaren van het gebruik van drugs is blijkbaar niet belangrijk.
Een maatschappij waarin de overheid drugs reguleert, ander woord voor legaliseert, en daarmee het
roken stimuleert; -verslaving aan drugs negeert als een van de hoofdoorzaken is van ontwrichting in
gezinnen en echtscheiding ook negeert dat drugs oorzaak zijn duizenden onbehandelbare mensen in
GZ-instellingen en in gevangenissen?
Het beleid van de huidige regering staat gelukkig het legaliseren thans niet toe,
Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) ziet het niet zitten om wietteelt en -handel legaal
te maken, hoewel zo'n stap volgens wetenschappers beter zou stroken met de mensenrechten. Experts
van de Radboud Universiteit Nijmegen kwamen vorige maand met de visie dat legalisering beter zou
zijn voor de mensenrechten. Want daardoor zou er minder criminaliteit en minder slechte wiet zijn,
en dus meer veiligheid.
Mensenrechten wegen volgens die wetenschappers zwaarder dan verdragen die teelt en handel
tegenhouden. Volgens Van der Steur is legalisering om deze reden echter zo goed als onhaalbaar,
blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.
Er moet volgens hem aan allerlei voorwaarden worden voldaan wil dit realiteit worden, en dat gaat
vast niet lukken. Zo moet worden bewezen dat legalisering risico's vermindert en dat wordt volgens
de minister een lastige zaak.
Wij weten toch dat bij legaliseren immers het gebruik van drugs sterk zal toenemen, dat is Zweden
bewezen. Want in Zweden was men tot legaliseren overgegaan, waarna het drugsgebruik zeer sterk
toenam, toen er doden vielen draaide men het legaliseren snel weer terug.
Mensenrechten zijn een twijfelachtig argument om softdrugs te legaliseren. stelt Volkskrantcolumnist Martin Sommer vandaag.
Er is belangstelling voor een coffeeshopdebat zo lazen wij, een reactie hierop van een lid van de
tweede Kamer ziet u hieronder:
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