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Dat in Nederland wordt gepleit voor het legaliseren van harddrugs, is ronduit absurd. De ‘War
on drugs’ is blijkens onderzoek jarenlang ernstig verwaarloosd en pas recent opgepakt. Het gaat
nu om doorpakken. Partijen als D66, GroenLinks maar ook Forum voor Democratie denken dat
met het legaliseren van harddrugs de drugscriminaliteit beter kan worden aangepakt. Het CDA
vindt dit niet alleen naïef, maar ook heel gevaarlijk. Nederland is de spil in de internationale
drugshandel juist omdat we er zo soepel mee omgaan. We moeten dit niet langer gedogen en
tolereren maar juist gericht aanpakken en bestraffen.
Specifiek Nederland wordt in één adem genoemd met Colombia en Venezuela. Criminelen
beschieten elkaar op klaarlichte dag. We hebben de zogenaamde zwijgwijken waar jongeren
worden geronseld. In Brabant liggen bossen vol giftige chemicaliën. Ondertussen komen op
Amsterdam ladingen toeristen af, louter voor drugsgebruik en prostitutie, met alle overlast en
agressie van dien. Het CDA snapt niet hoe zogenaamd progressieve partijen pleiten voor het
legaliseren van harddrugs, terwijl deze verwoestende middelen onze samenleving ontwrichten.
De normalisering van drugsgebruik is een maatschappelijk probleem geworden. Legalisering of
regulering zal drugs nóg toegankelijker maken. Daarmee zal de misdaad en politie-inzet naar
verwachting helemaal niet af nemen. In tegendeel, in Canada, waar wiet volledig gelegaliseerd is,
komen ze van een koude kermis thuis. De drugs is niet aan te slepen, er wordt meer dan ooit
gebruikt en de druk op de inzet van politie en justitie is vergroot. Misdadigers laten hun
lucratieve handel echt niet zomaar afpakken dus de vermenging tussen onder- en bovenwereld
wordt groter. Bovendien, veel van de drugs die hier wordt geproduceerd en verhandeld is voor
het buitenland bestemd. Dat gaat gewoon door.
We zullen dus juist meer moeten inzetten op het verbieden en straffen, dan op gedogen en
tolereren. Dat zijn we aan onze jeugd verplicht. Juist voor hen kunnen we het hoofd niet in de
schoot werpen. We zijn het aan hen verplicht het tij nu te keren. Het is bovendien een rare
redenering om iets te willen legaliseren, omdat het lastig is om te verbieden omdat er toch wordt
gebruikt. Dan kunnen we net zo goed het wetboek van strafrecht weggooien.
Het CDA staat pal achter de ouders die hun kinderen willen beschermen tegen drugs en achter
de hulpverleners die dagelijks te maken hebben met de vernietigende werking ervan. Daarom
hebben wij als partij gepleit voor een Multidisciplinaire Interventie Team om de
drugscriminaliteit aan te pakken. Die aanpak wordt nu uitgerold door minister Grapperhaus en
daar zijn wij trots op. We kunnen niet toestaan dat Nederland straks een land wordt dat groot is
door de productie van drugs. We moeten onze jongeren beschermen tegen de naïviteit van
partijen die denken dat het allemaal normaal is.
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