
Ons land is de afgelopen jaren 
een oorlog 'ingerommeld', de 
oorlog tegen drugs. Nederland 
heeft zelfs militaire bases op 
Aruba en Curaçao aan de VS 
beschikbaar gesteld voor het te
gengaan van cocaïnesmokkeL 
Zo is er dus letterlijk sprake van 
een war on drugs: ook ons leger 
wordt erbij ingeschakeld. De 
war on drugs uit zich ook in de 
inhumane aanpak van de bolle
tjesslikkers, waarvan iedereen 
weet dat die maar een rlliruem 
aandeel in de cocaïnesmokkel 
hebben, en in het op dubieuze 
rechtsgronden uitleveren van 
Nederlanders die verdacht zijn 
van XTC-handel met de VS. 
Kortom, de inzet om het verbod 
op drugs te handhaven wordt 
steeds hoger, zonder dat er trou
wens een fatsoenlijk politiek de
bat over is gevoerd. 

De war on drugs waarin Neder
land verzeild is, roept twee vra
gen op. Waarom deze aanpak en 
is hij effectief? Waarom sluiten 
we eigenlijk Jacob, die heroïne 
gebruikt, op? Omdat wij vinden 
dat de heroïne slecht is voor 
zijn gezondheid. Toch valt dat 
alleszins mee. De gezondheid 
van Jacob wordt veel eerder 
bedreigd door de illegale 
levenswijze die hij erop na moet 
houden, waardoor hij meer kans 
heeft op besmetting met aids, 
hepatitis of tbc. In de media 
wordt het aantal doden door 
drugs breeduit vermeld. Maar 
het aantal mensen dat overlijdt 
als direct gevolg van alcoholge
bruik ligt twaalf maal hoger dan 
het aantal drugsdoden. En het 
aantal doden als gevolg van 
tabaksgebruik zelfs 133 maal 
hoger. Alcohol en tabak zijn 
legale middelen. . 
Toont dit nu juist niet het nut 
van het verbod aan? Nee. Im-
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Drugs uit het strafrecht! 
Strafrechtelijk optreden tegen harddrugs 
is een doodlopende weg, betogen de 
schrijvers van onderstaande opinie. Wil 
je erop reageren? Spanning plaatst je 
mening graag. 

strafzaken is inrlliddels drugs
gerelateerd maar er is nog geen 
deukje in de crirllinele infra
structuur geslagen, terwijl daar
entegen het justitiële apparaat 
volledig dreigt te verstoppen. 
Kortom, de weg van het straf
recht is een doodlopende weg. 
Wat dan wel? Haal de drugs uit 
het strafrecht! Reguleer als 
overheid de markt en laat dit 
niet aan de misdaad over. Te 
denken valt aan uitbreiding van 
het experiment met heroïnever
strekking, binnenlandse teelt 
van hennep voor levering aan 

de coffeeshops en een goede 
regeling voor productie en ver
koop van drugs voor recreatie
ve gebruikers via speciale 
staatswinkels. Natuurlijk zijn 
er verdragen waar Nederland 
aan gebonden is die dit verbie
den . Maar deze kunnen gewij
zigd en opgezegd worden. 
Steeds meer landen ervaren dat 
verbieden meer nadelen dan 
voordelen oplevert en Neder
land staat wat dat betreft lang 
niet zo alleen als men ons altijd 
wil doen geloven. Het is een 
lange weg, maar de discussie 
moet in ieder geval gevoerd 
worden. In een open debat met 
rationele argumenten en zonder 
valse sentimenten. 

Remine Atberts 
Hans Bakker 

mers, in de coffeeshop kun je al 
jarenlang softdrugs kopen. Toch 
verschilt het gebruik ervan nau
welijks met dat in de ons omrin
gende landen, waar de verkoop 
wel verboden is . Dat iemand 
met een pintje op gezellig is 
maar iemand met een pil in zijn 
mik in overtreding, is vooral cul
tureel bepaald en heeft met 
volksgezondheid mets te maken. 
Nu sluiten we Jacob meestal 
niet op wegens het gebruik van 
heroïne maar bijna altijd voor 
de criminele activiteiten, die 
nodig zijn voor het verkrijgen 
ervan. Wat ons brengt bij de 
belangrijkste vraag. Is toepas
sen van het strafrecht effectief 
bij de bestrijding van drugs? 
Ook hierop kan het antwoord 
slechts een volmondig nee zijn. 
Ondanks atle inspanningen zijn 
coke, XTC of wat dan ook 
moeiteloos te verkrijgen. Zelfs 
in de ge vangellis! De poging het 
drugsgebruik uit te bannen met 
inzet van het strafrecht kent 
zelfs nadelige gevolgen die veel 
groter zijn dan de vermeende 

Roze thema-afdeling 
leidt tot verwarring 

_ bedreiging van de volksgezond
heid. Want ondanks alle justitië
le inspanningen verdienen 
criminele organisaties vele rilli
jarden verdiend met de illegale 
handel. Hoe ijveriger de vervol
ging van productie en handel 
werd, hoe vakkundiger en on
grijpbaarder de criminele orga
nisaties. Zestig procent van de 

Het instellen van landelijke 
thema-afdelingen voor SP
leden is een goed voorstel. Het 
voorstel voor een thema-afde
ling rond homoseksualiteit past 
echter niet in voorstel 18 van 
Nieuwe kansen grijpen, en leidt 
tot versnippering van de SP. We 
hebben dit al eens eerder mee
gemaakt in de PvdA en de CPN 
en zien gebeuren in de PSP. 
We willen erop attenderen dat 
de protestants-christelijke, 
katholieke, humanistische, 
narcistische, rooie vrouwen, 
femsoc vrouwen, homo- en 
lesbische werkgroepen niet 
hebben bijgedragen tot grote 
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socialistische partijen, maar 
eerder tot verwarring en belan
genbehartiging binnen die 
partijen. 
Er is nu naast de sociaal-demo
cratie, de christen-democratie 
en het liberalisme behoefte aan 
een socialistische partij, de SP 
zonder toeters en bellen. 
Gewoon rood. Wanneer we 
praten met SP-leden zijn we 
niet geïnteresseerd in hun 
geloof, seksuele voorkeur, 
vrouw zijn enzovoort, maar wel 
in de problemen die ze ervaren 
en in mogelijke oplossingen. 
Erna Kick -Vonk 
Theo Kick 
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Scheidend SP-secretaris Tiny Kox: 

jaren gelegd 

'Juist nu het zo goed gaat met de hele partij is het een geschikt 
moment om te vernieuwen,' lichtte algemeen secretaris van de 
SP, Tiny Kox, in de Tribune van oktober 2002 zijn besluit toe om 
zich niet herkiesbaar te stellen. Als algemeen secretaris is Kox 
jarenlang verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse leiding 
van de partij en heeft hij een uitermate belangrijk aandeel ge
had in de positieve ontwikkeling van de SP. 
Op verzoek van Spanning maakt hij de balans op. 

Ons streven om een betere 
maatschappij te helpen bouwen, 
maakte het noctig dat we een 
sterkere partij werden dan we 
waren, zo stelden we vast op ons 
8"< congres op 1 mei 1999 in 
Nijmegen. Nu, vier jaar later, 
zijn we een stuk verder: van 
25.000 leden zijn we gegroeid 
naar 41.000, van ruim 300.000 
kiezers en 5 zetels in de Tweede 
Kamer naar meer dan 600.000 
stemmers en 9 zetels. In ledental 
en Kamerzetels zijn we de vier
de partij van het land geworden. 
We zijn in Provinciale Staten 
gegroeid van 19 naar 38 zetels, 
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in de Eerste Kamer van 1 toen 
naar 4 zo meteen, en we zitten 
nu in het Europees Parlement. 
Niet overal gaat het voorspoe
dig. Ons zeteltal in de gemeen
teraden is bij de afgelopen 
verkiezingen zowat gelijk 
gebleven, terwijl we op stevige 
groei hadden gerekend. Op het 
12de congres moeten we maatre
gelen nemen om snel sterkere 
afdelingen te krijgen, beter opge
leide mensen, meer en breder 
activisme. Dat zal ons nieuwe 
kansen geven bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen m 
2006. In enkele tientallen plaat-

sen wordt al hard gewerkt aan 
het opzetten van nieuwe partijaf
delingen. Dat is hoopvol, maar 
ook hard noctig. De mensen ver
wachten tereebt veel van ons. 

Ideologisch zijn we een sterkere 
partij geworden. We hoeven 
geen theorieën van anderen te 
lenen maar hebben onze eigen 
kijk op de samenleving gefor
muleerd. 'Heel de mens', uit de
cember 1999, is een bijzonder 
document, waar we nog veel 
plezier van zullen hebben. Dat 
bleek al bij het maken van ons 
actieprogramma 'Eerste weg 
links' , dat nu haalbare en be
taalbare politieke alternatieven 
levert op de korte termijn , in 
lijn met de lange termij nvisie 
van 'Heel de mens'. Jan Marij 
nissen liet in 'De laatste oor
log', 'Schrale rijkdom' en 
'Nieuw optimisme' zien hoe 
we een steeds breder spectrum 
aan visie en voorstellen ont
wikkelen. Andere publ icaties, 
zoals over de uitverkoop van de 
publieke zaak, dragen bewijzen 
aan dat de samenleving beter 
socialer en democratischer kan 
worden, dan nóg liberaler en 
egoïstischer. 
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Ons activisme is breder gewor
den. We spelen een rol van 
belang in de opbouw van een 
nieuwe vredesbeweging. Denk 
maar aan de tien.duizenden die 
deelnamen aan de grootste vre
desdemonstraties sinds tijden. 
Kijk ook naar onze campagnes 
tegen gasboringen in de Bies
bosch en voor het beter bescher
men van de Wadden. Festival 
Tomaat is ons culturele visite
kaartje en moet op de derde zon
dag van september weer beter 
worden dan vorig jaar, met meer 
betrokkenheid van onze leden 
en afdelingen. Dat we dit soort 
grotere projecten aandurven, die 
enkele jaren de kans moeten 
krijgen om zich te ontwikkelen, 
laat ook zien dat we sterker wor
den. Kijk naar de Alternatieve 
Troonrede, die nu al een traditie 
begint te worden, net als de 
Rooie Rèusprijs. 
We slagen erin creatieve actie
methoden te ontwikkelen. Zoals 
de kopersstaking tegen multi
national IKEA vanwege de 
spanning tussen haar vriendelij
ke imago en de verdenking van 
kinderarbeid. Het bedrijf moest 
strengere accountantscontrole 
toezeggen . We pakten Shell aan 
met automobilisten- en aandeel
houdersacties vanwege de gifti
ge hoop bedrijfsblubber in de 
Biesbosch. We staan bij ABN
AMRO voor de deur en wijzen 
klanten op de banden van de 
bank met een bedrijf dat geld 
verdient aan clusterbommen. 
Dé Bank moest toezeggen dat 
ze haar belang in het omstreden 
bedrijf kwijt wil. We pakken 
AkzoNobel aan, dat wekelijks 
chloor over het spoor stuurt tus 



sen Delfzijl, Hengelo en de 
Rijnmond. We stonden op de 
stoep van het bedrijf, van het 
ministerie van Milieu en van ge
meentehuizen. Het helpt: vóór 
2006 moet het gedaan zijn met 
het chloortransport Met de 
campagne 'Pak de trein en de 
bus terug' zoeken we nieuwe 
methoden om mensen te mobili
seren tegen de uitverkoop van 
het openbaar vervoer. Veel men
sen zijn het met ons eens. Dat is 
overigens geen garantie voor 
succes. Onze mobilisatiepoging 
van het publiek tegen de aan
schaf van nieuwe JSF-bommen
werpers mislukte - vanwege de 
draai van 180 graden van de 
LPF na de verkiezingen van 
2002, maar ook omdat we de 
boosheid van de burgers niet in 
concrete actie konden omzet
ten. Ook rondom de WAO en 
de sociale zekerheid is het hart
stikke moeilijk echte beweging 
op gang te krijgen. We organi
seerden picketlines voor de 
Tweede Kamer en stelden 
WAO' ers in staat om een virtu
eel zwartboek te schrijven voor 

minister De Geus van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 
maar kregen de vlam nog niet 
in de pan. We worden actiever 
als het om wonen en huren 
gaat. Dat moet ook want de 
tweedeling groeit snel op dat 
gebied. Hetzelfde geldt voor de 
zorg. Op dat terrein zijn we in 
de afgelopen jaren voor veel 
mensen hét politieke alternatief 
geworden, door onze voorstel
len en onze vele acties. 
Oude initiatieven, zoals het co
mité Asbestslachtoffers blijken 
succesvol te kunnen blijven; 
recent kondigde de regering 
een voorschotregeling aan 
op schade-uitkeringen van 
het Instituut Asbestslachtof
fers. Nieuwe initiatieven als het 
SP-Ouderenplatform en 
ROOD, jongeren in de SP, zijn 
nog onvoldoende ontwikkeld. 
Dat heeft meer tijd nodig. 
De Rode Monumentendag op 
I mei vorig was een mooi ini
tiatief van het Ouderenplat
form . ROOD, dat sinds de start 
in 1999 op en neer ging, gaat de 
laatste tijd de goede kant op, 

met acties rondom globalise
ring, oorlog en onderwijs. We 
werken aan een betere relatie 
met de vakbonden, zonder dat 
we ons door hen laten verleiden 
tot matiging van alleszins ge
rechtvaardigde eisen die werk
nemers stellen en die de vak
bonden namens hen hoog in het 
vaandel zouden moeten heb
ben . Ook allopen de visies van 
vakbondsleiding en SP dus nog 
vaak niet parallel, binnen de 
vakbond begint het besef te 
groeien dat de SP een betrouw
bare bondgenoot is als het gaat 
om zaken als eerlijker delen 
van Justen en lasten en het beter 
beschermen van mensen die 
voor dit land de kost verdienen. 
In het buitenland worden we 
ook als sterkere partij gezien. 
Door onze uitslagen en door 
onze werkwijze. We worden 
gevraagd bij grote buitenlandse 
demonstraties en evenementen 
als het Europees Sociaal Forum 
tegen de voortgaande neolibe
rale globalisering en toenemen
de oorlogsdreigingen. 
Op parlementair niveau wor
den we sterker. Kijk maar eens 
naar enkele opmerkelijke resul
taten van het afgelopen jaar. De 
Kamer steunde onze oproep te
gen de voorgenomen d sluiting 
van verschillende kleine zie
kenhuizen, waartegen door het 
comité Zorg voor Iedereen di
verse protestacties werden op
gezet. Een Kamermeerderheid 
steunde ons voorstel voor een 
parlementair onderzoek naar de 
resultaten van het Nederlandse 
integratiebeleid. Het nationale 
parlement stemde in met ons 
voorstel om tot een versnelde 
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evaluatie van het systeem van 
orgaandonatie te komen. Een 
voorstel om te komen tot een 
experiment met een reclame
vrij jeugdblok op de publieke 
omroep kreeg de steun van een 
Kamermeerderheid. De Kamer 
wees ons voorstel om te komen 
tot een absoluut verbod op gas
boringen in nationaal park de 
Biesbosch weliswaar af maar 
besloot wel tot een tienjarig 
moratorium. Naar aanleiding 
van vragen van onze fractie 
wordt de wachtgeldregeling 
voor ex-politici aangescherpt. 

Veel werk wordt gedaan door 
onze leden en partijafdelingen. 
Zij hebben recht op én plicht 
tot meer scholing en opleiding. 
We kunnen niet zeggen dat we 
de mensen missen om ons werk 
goed te doen . We groeien har
der dan welke partij ook. Maar 
om alle mensen die iets willen 
doen dat ook te laten doen , is 
een hele klus. Niemand wordt 
als socialist geboren. Dat ver
eist veel inzicht, veel inzet en 
veel doorzettingsvermogen. 
Wie 'Heel de mens' leest, ziet 
dat we veel pretenderen. Dan 
dienen we ook navenant te 
presteren. Dat is lang niet altijd 
makkelijk, maar absoluut 
noodzakelijk. Het gaat goed 
met onze partij . Maar voor 
zelfgenoegzaamheid is geen 
plek. De maatschappelijke on
rechtvaardigheid en ongelijk
heid neemt toe, in eigen land 
en wereldwijd. We zijn meer 
nodig dan ooit om tegenwicht 
te bieden en alternatieven aan 
te dragen. Ik vertrouw erop dat 
het ons lukt. • 
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