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Wij als Moedige Moeders stellen ons neutraal op in het politieke landschap van ons land. 
Maar nu kranten berichten vermelden dat er een politieke meerheid in de tweede Kamer is voor 
het legaliseren van drugs is het toch goed daar even in te duiken.  
De christelijke partijen, samen met de rechtse  partijen zijn hier tegen.  
De linkse partijen en D66 zijn voorstander van de ideeën van D66. 
 
Premier Rutte is geen voorstander van het D66-plan voor gecontroleerde wietteelt. Hij vreest dat 
de criminele export blijft en wijst erop dat wiet tegenwoordig veel sterker is dan vroeger. 
‘Laten we niet naïef zijn. Ik denk dat de illegale wietteelt gewoon doorgaat omdat het overgrote 
deel naar het buitenland gaat. Dan is zo’n hele lieve poldervariant een tikje naïef’, zegt Rutte. 
 
Het is duidelijk dat de campagnes voor de verkiezingen van Maart 2017 zijn begonnen. welke 
zover gaan voor sommige partijen de kiezers willen lokken door voor te stellen om drugs te 
legaliseren. 
 
Nederland is het enige land in Europa dat het gedoogbeleid kent, nu nog een stap verder gaan is 
niet alleen ondoordacht maar onbegrijpelijk, laten we maar zeggen onverantwoordelijk.. 
Want het is zeker dat bij legalisatie het gebruik belangrijk toeneemt, dus ook de verslaving.  
En blijft het dan alleen bij Cannabis? 
 
Cannabis wordt ten onrechte als weinig schadelijk beschouwd,  stelde de Dendermondse 
strafrechter Freddy Troch. " Maar voor de zwaar cocaïne- en heroïneverslaafden die hier voor de 
rechter verschijnen, is het bijna altijd begonnen met die onschuldige joint. " 
 
Dat bij legaliseren 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. 
 
In Polen, enkele jaren geleden, vestigden zich in korte tijd een groot aantal smartshops (een uit 
het buurland Tsjechië overgewaaid concept), waarover de Poolse bevolking zeer ontstemd was. 
In een actie werd de sluiting een feit. 
 
In Colorado (Amerika) is door afkomstige analyses, in het jaar sinds 2014, toen begon de 
marihuana detailhandelszaken opereren, is er een 29 procent toename van het aantal bezoeken 
van de noodsituatieruimte marihuanagerelateerde en een 38 procent toename van het aantal 
griepdoden marihuanagerelateerde. Marihuana verkeer sterfgevallen, die Ben Hoyle vermetele 
uit vermelden, ook gestegen 92 procent van 2010-14 terwijl algemene criminaliteit in Denver 
gingen 12,3 procent van 2012 tot 2014. 
 
We weten ook dat EURAD ; tegen het gedogen van drugs en evenzo tegen het legaliseren van 
drugs is. Dit vanwege de schade voor drugsgebruikers . 
Langdurige druggebruik leidt vaker wel dan niet tot afhankelijkheid en verslaving.  
Nog teveel onderbelicht is, de schade die dat veroorzaakt in het gezin van de verslaafde, de 
vrienden omdat het gebruik van drugs en dus ook de verslaving sterk zal toenemen. 
 


