Logboek VOC

Opstelten: Malle Pietje
van het drugsbeleid
Uruguay legaliseert, VS dumpt War on Drugs, maar wij hebben Ivo
Terwijl de Nederlandse politiek vakantie vierde, beleefden
Uruguay en de VS historische doorbraken op het gebied
van cannabisbeleid. Ivo Opstelten wordt steeds meer de
Malle Pietje van het drugsbeleid met zijn failliete zero tolerance geblaf. Maar: 'The winds of change are blowing'.

Agenda
13-15 september
ExpoGrow, Irun, Spanje.

Op 31 juli stemde een meerderheid van
het parlement van Urguay vóór het regeringsplan om cannabis voor volwassenen
te legaliseren. Als deze wet van kracht
wordt zijn voortaan drie vormen van cannabisteelt wettelijk toegestaan: volwassen
burgers mogen maximaal zes planten telen, coöperaties van maximaal 45 leden
mogen tot 99 planten per jaar telen en de
staat kan vergunningen afgeven aan bedrijven om op commerciële basis cannabis te
telen, met de staat als enige afnemer. Via
deze laatste constructie zullen apotheken
worden bevoorraad. Gebruik van cannabis
was al legaal in Uruguay.
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Meerderheid
Maurice de Hond greep dit historische
nieuws aan om de stemming van het volk
te peilen. Een meerderheid van 54 procent
bleek voorstander van 'het legaliseren van
cannabis zoals in Uruguay'. D66-stemmers
vormen de grootste voorstanders: 66 procent. Politiek interessanter is de steun
voor legalisering onder VVD-stemmers:
58 procent én onder PVV-stemmers: 56
procent. Ook bij de aanhang van 50Plus,
de SP en de PvdA is een meerderheid vóór
legalisering. In de peilingen zijn deze zes
partijen op dit moment samen goed voor
116 Kamerzetels.

Werkbezoek

68

leek wel een soort apotheek eigenlijk... ik
Andries Knevel: 'Wat was het meest verrassend? De cleanheid van de winkel?'
Gert-Jan Segers: 'Ja, dat het eigenlijk heel
erg netjes was en ook wel de mensen met

wie wij aan tafel zaten. Er zat een vrouw
van in de zeventig, wat jongere gasten en
die keken allemaal erg helder uit hun ogen.
Dus dat viel mij mee.'
Andries Knevel: 'Ik zei net rovershol, maar
u had verlopen types verwacht?'

regeling. Maar als je in Nederland de boel
sluit, dat is net als met prostitutie, dan
duikt het overal in de illegaliteit weer op.'
Lucille Wener: 'Is dat zo Myranda, heeft
Johan hier gelijk in?'
Myranda Bruin: 'Ja, dat denk ik wel. Ik

volle toeren om nieuwe acties en publicaties voor te bereiden, de media te woord
te staan en politici en bestuurders te informeren. We doen er alles aan om het
momentum optimaal te benutten. Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken.
Steun het VOC, met een donatie of door
je actief in te zetten. Kijk vandaag nog op
www.voc-nederland.org/steun-voc. Alvast bedankt!

Gert-Jan Segers: 'Die mij wat waziger zouden aankijken, dat had ik verwacht.'
Lucille Werner: 'Sorry dat ik het zeg, maar
is dat niet een beetje een bekrompen gedachte, om te denken dat je in een coffeeshop alleen maar verlopen mensen zult
treffen?'
Gert-Jan Segers: 'Ja, maar dat is toch het
imago. Vanmiddag noemde jij Koos Koets,
dat typetje van Van Kooten en De Bie. Ja,

denk dat de overheid door zijn repressieve
maatregelen juist die criminaliteit in stand
houdt. Zoals NRC/Handelsblad het vorige
week zo mooi verwoordde: de burger mag
wel melk drinken, maar de boer geen koeien houden. Dat is dweilen met de kraan
open en de criminaliteit stimuleren.'
Lucille Werner: 'Maar hoe met het dan wel
volgens jou? Hoe moet het dan zijn?'
Myranda Bruin: 'Reguleren, die achterdeur.'
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het Reggae Sundance festival, jarenlang

Steun de strijd

Gert-Jan Segers: 'Precies, want dat is de

het meest cannabisvriendelijke festival van
Nederland, hanteerde de politie een zero

Op de VOC-website kun je met een paar
muisklikken of met je smartphone digitaal
doneren. Dat kan al vanaf vijf euro, desgewenst anoniem en met negen verschillende betaalmethoden waaronder iDeal.
Met je donatie draag je bij aan het behoud van onze cannabiscultuur, een sterke stem in Den Haag en ons jaarlijkse
gratis festival Cannabis Bevrijdingsdag.
Alvast bedankt!
www.voc-nederland.org/doneren
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vrijheid van mensen die daar op een goede

Amerika nu ook een soort Nederlands beleid gaan voeren. Ik vond dat eigenlijk toen
ik het allemaal hoorde een uitstekende

Deze maand gaat de politiek weer aan het
werk. De VOC lobbywerkgroep draait op

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, opgericht na het
eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag,
december 2008. Het VOC strijdt voor
rechtvaarig en rationeeel cannabisbeleid
en tegen betutteling en repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/vocnederland.org
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