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De overheid in Nederland gedoogd het gebruik van drugs.
De overheid in België geeft een boette van € 75 als je een joint rookt.

Trump wil doodstraf voor drugsdealers
19-3-2018 3 uur geleden in BUITENLAND
WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump wil de doodstraf invoeren voor grote
drugsdealers. Volgens het Witte Huis staat deze maatregel in een plan om de drugscrisis in de VS aan
te pakken. Trump presenteert het plan maandag in New Hampshire, een staat die met een grote
drugsproblematiek kampt.
De laatste jaren is het drugsgebruik in de VS flink toegenomen. In 2016 stierven meer dan 40.000
Amerikanen aan een overdosis, vijf keer zoveel als in 1999. Vooral opiaten, zoals heroïne en
morfine, zijn een probleem. Trump wil daarom ook dat artsen dit soort verdovende middelen minder
vaak voorschrijven. In drie jaar tijd moet het aantal recepten volgens hem met een derde dalen.
Trump heeft vaker gezegd dat drugsdealers de doodstraf moeten krijgen, maar het is voor het eerst
dat dit in beleid wordt opgenomen.
Een woordvoerder van het Witte Huis zei zondagavond tegen journalisten dat het ministerie van
Justitie „de doodstraf zal zoeken tegen drugshandelaren, als dat passend is onder de huidige wet.”
Volgens Trump hebben individuele dealers soms duizenden doden op hun geweten.
Het Amerikaanse Congres heeft onlangs zes miljard dollar beschikbaar gesteld om de drugscrisis te
bestrijden. Trump wil dat geld onder meer gebruiken voor preventie en voorlichting via een
grootschalige advertentiecampagne en om verslaafden aan werk te helpen.

Dhr. Raymond Yans, President van de International Nacotics Control Board van
de Verenigde Naties [INCB]
De risico’s van verslaving voor de gebruiker en de maatschappij zijn een zaak geworden voor
Internationaal Recht sinds begin 20e eeuw. De negatieve impact van druggebruik is duidelijk in
diverse gebieden als gezondheid, veiligheid, milieu, wetsuitvoering, bonne gouvernance/wijs beleid
en uitvoering in de zorg of de productie. Verslaving vormt een uitdaging om meer inspanningen te
leveren in preventie, zorg en herstel.
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