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Stichting start actie met wietbladen in navolging van Uruguay en Italië

VOC ziet kantelpunt cannabisbeleid in 2017
  

EINDHOVEN – De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is begonnen met 
de verspreiding van tienduizend grote wietbladen met de tekst NEDERLAND 2017. Vorm en formaat 
zijn identiek aan de bladen die eerder in Uruguay en Italië zijn gebruikt door cannabis activisten. 
'2017 wordt het kantelpunt in Nederland.'

De stichting VOC, opgericht in 2009, is een landelijke koepelorganisatie voor iedereen die af wil van het 
verbod op cannabis, van consumenten tot ondernemers en van telers tot medicinale gebruikers, activisten en 
wetenschappers. Het VOC pleit voor een rechtvaardig en effectief cannabisbeleid, dat niet op uiteenlopende 
subjectieve meningen maar op feiten is gestoeld en probeert het pleidooi voor opheffing van het 
cannabisverbod zo goed mogelijk door te laten klinken bij het grote publiek, de media en de politiek. 

Het VOC trapt 2017 af met de verspreiding van tienduizend wietbladen met de tekst NEDERLAND 2017 en de 
logo's, websites en Twitter accounts van het VOC, Cannabis Bevrijdingsdag, Reguleren.com en de Cannabis-
Kieswijzer van de Stichting Maatschappij en Cannabis. Op Reguleren.com, een initiatief van het VOC, De 
Correspondent en de stichting Legalize!, kunnen bezoekers in een paar minuten uitvinden welk 
reguleringsmodel het beste bij hen past. De Cannabis-Kieswijzer geeft een actueel overzicht van de 
standpunten van alle politieke partijen over cannabis, coffeeshops, regulering en legalisering.

Wereldwijde beweging
'2017 wordt het kantelpunt voor cannabis in Nederland', aldus VOC voorzitter Derrick Bergman. 'Dat willen 
we met deze actie onderstrepen. De verkiezingen van 15 maart zijn daarbij cruciaal, dus we gaan er alles aan 
doen om zoveel mogelijk mensen cannabisvriendelijk te laten stemmen.' De bladen zijn eenvoudig om te 
toveren tot haarband, kroon of protest-bordje, zoals de beelden van demonstraties in Uruguay en Italië laten 
zien. 'In Uruguay is cannabis legaal, net als in acht Amerikaanse staten, inclusief Californië, de zesde 
economie ter wereld. Legalisering is onvermijdelijk maar het moet wel inclusief gebeuren, met ruimte voor 
diversiteit en thuisteelt voor eigen gebruik. Deze wereldwijde beweging gaat over meer dan coffeeshops.' 

Cannabis Bevrijdingsdag
Sinds 2009 organiseert het VOC elk jaar Cannabis Bevrijdingsdag, het grootste cannabis en hennep 
evenement van Nederland. De negende editie is als altijd gratis toegankelijk en vindt plaats op zondag 11 juni 
2017 in het Flevopark in Amsterdam. Meer informatie op www.cannabis-bevrijdingsdag.nl.

Cannabis? Aangenaam! en Justice for Johan
Het VOC gaat in 2017 door met de campagne en website www.cannabisaangenaam.nl, met video's van 
bekende en onbekende Nederlanders over hun relatie met cannabis. En we blijven www.justiceforjohan.nl 
steunen, de campagne om de in Thailand gedetineerde coffeeshop pionier Johan van Laarhoven naar 
Nederland te halen voor een eerlijk proces. 
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