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Onze site is vernieuwd, het is zeker de moeite waard om er weer eens naar te kijken.
Daarom klik weer eens op onze site : www.moedigemoeders-nederland.nl
Wij willen ons niet uitspreken voor de voorkeur van een politieke partij, maar wel U kennis te laten
nemen wat er door hen gezegd word.
Buma deed tijdens het congres in Amsterdam de volgende uitspraak:
De misdaad maakt per definitie misbruik van kwetsbare mensen: verslaving onder jongeren misbruik
van vrouwen in de prostitutie of afpersing van een boer in het buitengebied om zijn stal af te staan.
Maar ook onze ambtsdragers, burgemeesters, wethouders, politieagenten, journalisten en anderen. Zij
worden in hen functie steeds vaker bloot gesteld aan heftige bedreigingen, geweld en intimidatie
vanuit de onderwereld.
Buma pleit voor een offensief tegen zware criminaliteit.
Politiebaas Erik Akerboom in Rotterdam geeft aan dat:
Er is een niet te beteugelen monster gecreëerd, waarbij we vrolijk wegkeken. Dan ben je er niet met
100 miljoen euro aan bestrijding van (drugs)criminaliteit. Het wachten is op een staatscommissie, die
zich gaat buigen over de toekomst van álle aspecten van het drugsbeleid. Maar dat zal de komende tien
jaar wel niet haalbaar zijn. Doe mij dan maar een parlementaire enquête, die genadeloos ontleedt hoe
we onszelf in een kwart eeuw in de eigen voet hebben geschoten en de terugtredende staat het monster
liet groeien. Jaar in, jaar uit.
Het taboe op drugsgebruik verdwijnt in Nederland
Het taboe op drugsgebruik verdwijnt in Nederland, signaleren verontruste deskundigen.
Dit is zorgwekkend en beangstigend.
Door een falend drugsbeleid, heeft ons land het karakter gekregen van een Narcostaat, waarbij
misdaadbazen miljoenen verdienen en het massale gebruik van pillen en cocaïne volstrekt normaal
wordt gevonden. De politiek werkt aan het reguleren van de wietteelt en regelmatig klinkt de roep om
zelfs harddrugs zoals xtc vrij te geven. Hun motief is dat dan de handel van de drugscriminelen wordt
teruggedrongen en dat de overheid via de BTW er financieel op vooruit gaat.
Wat wordt vergeten is dat het gebruik van drugs dan sterk zal toenemen met 30 % evenals de
verslaving zo leren ervaringscijfers uit Amerika. Wat ook betekend dat de zorgen voor ouders en
familieleden van de verslaafden sterk zullen toenemen. De overheid ziet toe en gedoogd drugs,
hierdoor worden de problemen steeds groter. De jeugd wordt op het verkeerde been gezet en menen
dat het normaal is geworden om drugs te gebruiken. De gevolgen zijn enorm bij de jeugd en in de
gezinnen. De schade in ons land is zeer hoog, vooral de bedreiging van de gezondheid neem hoge
vormen aan.

M.M. Landelijke bijeenkomsten in het NBC gebouw Nieuwegein
zijn in 2019 op zaterdag 13 april en op zaterdag 16 november

