
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. 
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