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Inleiding:

In vervolg op de bijeenkomst georganiseerd door ENCOD in 2005 is er 6 en 7 november 2006  in het
Europese parlement te Brussel opnieuw een conferentie georganiseerd waaraan vele organisaties uit de
gehele wereld aan hebben deelgenomen.
Doelstelling van deze bijeenkomst was om t.a.v. de in 2008  in Vienna te verwachte beschouwing namens
alle betrokken partijen en landen over het gevoerde drugsbeleid tot een declaratie te komen waarmee een
opening kan worden gezocht om het internationale drugsbeleid binnen de VN ( hoofdkwartier VN
drugsbestrijding te Wenen) te wijzigen in een "Harm Reduction Policy.
Namens het PCN waren Erwin Meun en Roberto Schoenmaker aanwezig op deze tweedaagse
conferentie, vergezelt door Huub van den Brink, coffeebar Splif.

Bijlagen :

1. Road to Vienna 2008 ( ENCOD )
2. Catania rapport (Recommendation to the council and European council on the

EU drugs strategy).
3. “De ervaringen van een burgemeester”. (Jan Lonink, burgemeester Terneuzen).
4. “Europe and the mumbling grave stones”. (Peter Cohen, Universiteit

Amsterdam).
5. Declaratie Road to Vienna 2008.



AGENDA:                                    
                                                     

THE ROAD TO VIENNA 2008
On European Alternatives in Drug Policy

Monday 6 November ROOM ASP 3 G2

15.00 -15.15 Welcome by Giusto Catania (MEP) 

15.15 -16.45 Harm reduction: policies and principles 
Two decades ago harm reduction was introduced as a social alternative to persecution of
drug users. But what is the future of th is concept in a context where drugs continue to be
ilIegal? 

Chair: Stijn Goossens, STAD/Breakline, Belgium. 

Speakers:Belén Bilbao, Regional Counsellor of the Basque Government, Spain and Milena
Naydenova, representative of HOPE association of drug consumers, Bulgaria 

17.00 -18.30 Cannabis: is regulation a possibility? 
Cannabis is the most popular illicit drug in the European Union, with between 10 and 30 million
regular users - every day, approx. 10 tons of cannabis is consumed in the EU. Is it possible to
create a system in which the supply of cannabis to adults is regulated? 

Chair : Grazia Zuffa, Forum Droghe, Ita[y. 

Speakers: Jan Lonink, Lord Mayor of Terneuzen, the Netherlands, and Martin Barriuso,
representative of Pannagh, association of cannabis consumers and producers, Spain 

Tuesday 7 November ROOM ASP 1 G3 

9.00- 10.30 International co-operation 
The revision of UN conventions could have a major impact for the situation of producer countries. This
<~~~ ~~~~ situation is largely determined by the drug policy of the US govemment. Will Europe be able to
produce an alternative a[so in this field? 

Chair: Virginia Montafies, ENCOD, Spain. 

Speakers: Felipe Cáceres, Vice-minister of Social Defense, Bolivia and Cindy Fazey,
researcher, University of Liverpool, United Kingdom. 

Testimonies from the USA (Deug Mc Vay, Common Sense for Drug Policy, www.csdp.org),
Colombia (Taita Querubin Queta, traditional authority ofthe Kofan People, w\vw.kofan.nl ) and
Canada (Marc Emery, cannabis activist, W\vw.cannabisculture.com/- by video conference)



10.45- 12.15 Europe's message to the UN in 2008 
What should Europe's role be in the UN Drug Summit in 2008? Which initiatives could be taken
by European institutions, governmentsand civil society organisations to use this opportunity for
a better future? 

Chair : Jan Van der Tas, Stichting Drugsbeleid, the Nether[ands. 

Speakers: Franco Corleone, formervice-minister of Justice, [taly and Peter Cohen, researcher,
University of Amsterdam, the Netherlands. 

12.15- 12.30 Closing remarks by Kathalijne Buitenweg (MEP) 

After the conference, there wilt be a possibility for making interviews to speakers and
partipants. 

Lunch 

14.00 -16.00 ROOM ASP 1C51 Meeting for ENCOD Members. Planning the road to Vienna 2008: 
MMM 2007, Hemp fairs and other activities ••. 



maandag 6 november 2006 15:00 uur Altiero Spinelli gebouw zaal 3G5

De opening van de conferentie door dhr. Giusto Catania:
Lid van het Europese Parlement namens de politieke partij PRC uit Italië.

De heer Catania geeft aan dat er in de afgelopen tientallen jaren een onbegonnen strijd is geleverd t.a.v. ´
“ The War on Drugs “.
Alle inspanningen die er vanuit de VN. zijn gedaan om tot vermindering van het gebruik van opium- en
cocapreparaten en cannabis te komen hebben geen resultaat gehad. Vooral het cocaïne gebruik is
wereldwijd explosief toegenomen.
Internationaal kan worden gesteld dat de strijd tegen drugs door de overheden is verloren.
Het zou dan ook onverstandig zijn van de VN om het tot nu toe gevoerde beleid te handhaven.
De heer Catania geeft aan dat er in de aanloop tot de VN conferentie in 2008 alles in het werk dient te
worden gesteld om lokale overheden te overtuigen van deze situatie zodat er in de conferentie in 2008 een
meerderheid te vinden is voor verandering van het beleid.
Hiervoor zou door de Europese Unie een document kunnen worden ontworpen die het politieke debat
voedt tot 2008.
Hij constateert dat binnen deze discussie consumenten niet worden geïntegreerd terwijl de ervaringen,
goed of slecht, wel degelijk van belang zijn.
Ook vind hij dat cannabis van de verboden lijst dient te worden gehaald “Het is niet schadelijk en zou meer
als cultuur gezien moeten worden”.

Tevens merkt de heer Catania op dat de opiumproductie in Afghanistan na de inval van USA is gestegen
tot 6.600.000 kilo per jaar.
Een vermeerdering van meer dan 50% t.o.v. de productie voor de militaire aanwezigheid van de USA.
Het is met zekerheid te stellen dat er een verband is tussen de internationale politieke situatie en de
opiumproductie.
De heer Catania geeft aan dat er door evaluatie en discussie mogelijk een nieuwe basis kan worden
gecreëerd om in 2008 tot een nieuw drugsbeleid te komen in de VN.

In reactie op deze lezing werd er door Cindy Fazey (University of Liverpool ) uit de zaal gesteld dat de
bijeenkomst in Wenen in 2008 geen beschouwing is van het gevoerde drugsbeleid.
Ook hoeft men niet te verwachten dat er enige verandering in het te voeren beleid op de agenda staat.
De verwachting is dat de EU evenals de VN, op basis van de bestaande verdragen binnen de VN, het
gevoerde beleid zal handhaven zonder ook maar iets in de tekst te veranderen.
Reden hiervoor kan worden gezocht in politieke en economische motieven.

Het woord is aan mevrouw Belen Bilbao:
Director of Drugs Departement of Ministry of Health and Social Affairs of the Basque Copuntry,



Spain.

Ze geeft aan dat er door de afgelopen 20 jaar in Baskenland enorme en onoverkomelijke problemen zijn
geweest t.a.v. harddrugsgebruik en de hier aan verbonden vervolging.
In de jaren 80 zijn er in Baskenland veel jongeren verslaafd geraakt aan harddrugs, voornamelijk heroïne
was erg populair.
Vanuit Harm Reduction is er naar gestreefd om de verslaafden in Baskenland te voorzien van de juiste
ondersteuning, een van de behaalde resultaten is een lager aantal doden bijv. door naalden
omruilprogramma’s.
Tevens dienen de “’ Human Rights “ meegenomen te worden binnen de discussie en drugsgebruik toch
meer zien als cultuur en soms ook als een ziekte maar stoppen met stigma’s zoals werkschuw tuig en
criminelen
Hier valt te denken aan een vergelijkbare verslavingszorg zoals deze in Nederland al jaren bekend is.
In het slotpleidooi van mevrouw Bilbao werd door haar aangegeven dat een goede verslavingszorg /Harm
Reduction een bijdrage heeft geleverd in de verbetering van de leefomstandigheid van verslaafden en hun
sociale omgeving.

Een belangrijk punt om te noemen is dat er collectief bij de aanwezigen de gedachte bestaat dat drugs uit
het strafrecht zouden moeten worden uitgeschreven en onder Volksgezondheid dient te worden gekaderd.

Het woord is aan mevrouw Milena Naydenova :

Milena is zoals zij het zelf noemt "actief" crackverslaafde en leeft in Bulgarije.
Zij is naar het Europese Parlement gekomen om aan de burgers in europa te vertellen over de situatie in



haar land.
Zij heeft de deelnemende partijen gevraagd haar verhaal op te nemen en uit te dragen.
Ze verteld dat ze in Bulgarije als verslaafde een enorm hard leven heeft.
Waar in andere landen in Europa een redelijke tot goede verslavingszorg is, heeft Milena uitsluitend te
maken met opgejaagd te worden.
Ze is zich bewust van de beschouwing vanuit volksgezondheid en de behandelende benadering die er
bijvoorbeeld in Nederland naar verlaafden gebruikelijk is.
Een absoluut gebrek aan verslavingszorg, in combinatie met corruptie van de overheid en zware straffen
voor drugsbezit maken haar situatie en die van haar landgenoten onmenselijk. Een voorbeeld het roken
van een jointje is net zo strafbaar als andere drugs en kan je al snel een paar jaar cel opleveren.
Graag zou zij zien dat de Bulgaarse overheid vanuit Europa wordt bewogen tot een humaner beleid en de
aanpak van corruptie.
Het is in haar stad gebruikelijk dat bijvoorbeeld het territorium van een drugsdealer gelijk is aan het
politierayon en in beslag genomen drugs later in de straathandel kunnen worden teruggekocht.
Uit het schrijnende pleidooi van Milena was duidelijk merkbaar dat 1 Europa t.a.v. een humaan ( Harm
Reduction) beleid ver weg is.

In reactie hierop heeft Roberto Schoenmaker in een korte reactie aan mevrouw Milena aangegeven dat
vanuit de collectieve gedachte iedereen verantwoordelijk is voor het resultaat uit een maatschappij en dat
zij daarom zou moeten kunnen rekenen op een brede ondersteuning in haar strijd.

De heer Stein Goossens:
Ook bekend als “ Hardcoreharmreducer “ hij coördineert The European Network of People Who
Use Drugs uit België.

De heer Goossens geeft aan dat de wetgevingen t.a.v. drugs momenteel vanuit economische macht en



politiek gestuurd zijn.
Naar zijn mening is dit het tegenovergestelde van de werkelijkheid, namelijk dat gebruik van drugs cultuur
gerelateerd is.

Hij wil geen uitspraken doen over het vraagstuk of er slechte en goede drugs bestaan of dat drugs gewoon
drugs zijn.
Wel stelt hij dat, indien bij het vaststellen van verdragen en wetgeving in 1961 in New York een
meerderheid van moslims aan de macht geweest zou zijn, alcohol waarschijnlijk ook wereldwijd verboden
zou zijn.
Hij is dan ook een voorstander van het opheffen van het huidige verbod op basis van cultuur en
volksgebruik.

De heer Jan Lonink.
Burgemeester van Terneuzen Nederland.

Dhr. Lonink geeft een korte lezing over de situatie waar hij in zijn gemeente mee te maken heeft.
Hij spreekt op persoonlijke titel. “De ervaringen van een burgemeester”.
Van deze lezing is een kopie als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

Martin Barriuso
Pannagh Spain

De heer Barriuso heeft in de strijd voor cannabis legalisatie in Spanje een systeem ontwikkeld waarbij
cannabisproductie en gebruik worden afgedekt middels collectieve kweek.
Hij vindt het Nederlandse cannabisbeleid een voorbeeld voor de Spaanse toekomst .Vooral de “scheiding
der markten sprak erg aan.
“prohibitie is niet de mannier om drugsgebruik te beteugelen” volgens de heer Barriuso.
In Spanje is de gelegenheid om je, hoofdzakelijk op basis van medische gronden aan te sluiten bij een
club.
De gedachte is dat er door de leden op basis van eigen gebruik in een gesloten systeem en administratief
geregistreerd cannabis kan worden verbouwd en geconsumeerd. Momenteel zijn er op basis van een
matige positieve eerste uitspraak van de rechter meerdere clubs/ verenigingen opgestart met als doel om
zelfstandig voor en door leden cannabis te verbouwen.

Nu was er tijd voor vragen en discussie:
( Hieruit de meest relevante toegevoegd ).

Er is door Roberto Schoenmaker in reactie op de lezing van de heer Lonink gevraagd of hij het er mee
eens is dat er in die gebieden in Nederland waar  sprake is van een Nuloptie eigenlijk een coffeeshop
hoort, en of hij in zijn overleg als burgemeester met collega's bemerkt dat zij geïnteresseerd zijn om in de



nabije toekomst deze Nuloptie op te heffen. 
Dit gezien in het daglicht van het verschijnen van het manifest 30 jaar gedogen, waarvan voor
belangstellenden een exemplaar aanwezig was bij de informatie balie van ENCOD. 
De heer Schoenmaker heeft de aanwezigen hierop geattendeerd.
Ja, er is behoefte om de Nuloptie open te breken in andere gemeenten was zijn antwoord.
Tevens is er gevraagd of hij als burgemeester bang is  voor de gevolgen van het zgn. Donnerbeleid t.a.v.
de cannabiskweek en dus een evt. inkoopverplaatsing naar de criminele markt. 
Maakt de Burgemeester en de overheid in het bijzonder zich hierover ook zorgen? Bij een gebrek aan de
achterdeur verplaatst de markt zich mogelijk naar een ongecontroleerde situatie .
Ja, zowel de burgemeester alsmede het O.M. maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen en de
evt. gevolgen voor de scheiding der markten.
Tot slot heeft Roberto Schoenmaker gevraagd of er in de toekomst verwacht mag worden dat er een
proefproject met gecontroleerde kweek komt.
Ook hiervoor stond de heer Lonink open en gaf als reactie dat een pilot aan de achterdeur bijvoorbeeld
door sociale werkplaatsen of boeren met kassen misschien een optie is.

Roberto Schoenmaker heeft de heer Barriuso gevraagd naar de landelijke haalbaarheid van dit
clubsysteem.
Er is geantwoord dat dit systeem in Spanje erg goed functioneert en meer en meer mensen zich
aansluiten.

Een reactie uit het publiek van een bezoekster uit Italië vertelde over een wet die in 2006 is aangenomen
onder het kabinet Berlusconi. In deze wet is bepaald dat er bij constatering van 0,25 milligram THC
substantie een gevangenisstraf kan worden opgelegd van 3 tot 8 jaar.
Daarnaast is het beleid erop gericht dat door het ontnemen van bijv. het rijbewijs/paspoort men wordt
gestript van alle rechten die een burger behoort te hebben.
Er wordt hier een onredelijke verharding van de strafmaat bij cannabisgebruik toegepast.
De oproep wordt geplaatst hiervan kennis te nemen.

Dhr. Frederik Polak vraagt aan dhr Lonink of justitie het ook als een probleem ziet dat growers zo streng
worden aangepakt dat het averechts gaat werken Dhr Lonink beaamt dat hij en justitie dit als een
probleem zien.

Dinsdag 7 november 09:00 uur zaal 1G 3

Op de tweede dag is een groot deel van de ochtend gereserveerd voor een lezing van de Kofan people uit
Columbia en om een signaal af te geven aan de VN dat bijvoorbeeld het verbod op het cocablad op te
heffen.
Er is een uitleg gegeven over cocabladeren, de culturele toepassingen en de mogelijkheden die er zijn.
Naast het kauwen op het cocablad wordt het tevens gebruikt voor de productie van thee, biscuit en
bijvoorbeeld snoepjes.
Volgens de sjamaan van deze stam is de wijsheid die hij ontvangt van zijn visioenen een deel van zijn



cultuur en wie hij is als sjamaan.
Tot zijn 18e heeft  hij zich medicinaal behandeld met uitsluitend natuurlijke medicijnen.
Het is juist dat het cocablad cocaïne bevat maar in een dusdanig lage dosis dat men 24 uur op
cocabladeren dient te kauwen om de equivalent  van 0,5 gram cocaïne binnen te krijgen, dit is niet reëel.
Tevens pleit deze stam voor het vrijgeven van cocablad voor andere doeleinden dan cocaïne om de
handels- en economische situatie in Bolivia te verbeteren.
Gezien de politieke situatie in Nederland en de gevoelige afstand tot softdrugs hebben wij besloten om aan
dit deel van de conferentie niet actief deel te nemen.

Peter Cohen “ Europe and the mumbling grave stones ”.
Universiteit Amsterdam.

Een cynische noot in het congres werd gegeven door Peter Cohen. Realiteitszin gebaseerd op de ervaring
die we allen hebben met het doorbreken van stigma’s en het positief beïnvloeden van regelgeving.
Volgens zijn stelling laten de “kardinalen en bisschoppen van de verdragen” het niet toe ook maar een
komma te veranderen in de tekst van verdragen, het is eenvoudiger om de bijbel te vertalen en te
vernieuwen en aan te passen aan de hedendaagse maatschappij dan verdragen van meer dan 40 jaar
oud. 
Zijn lezing is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

Mevrouw Kathalijne Buitenweg.
Lid van het Europees Parlement Groen Links.

Mevrouw Buitenweg dankt iedereen voor de deelname aan de gehouden conferentie en in het bijzonder de
organisatoren.
In de afgelopen twee dagen is er veel tijd gebruikt om de bekende standpunten aan elkaar te bevestigen
en is er weinig actief debat gevoerd.
Ook wil ze na de cynische toespraak van dhr. Cohen opmerken dat het respect kunnen opbrengen voor
elkaars standpunten heel belangrijk is, willen we namelijk iets veranderen dan moeten we wel met de
andere partijen in discussie blijven en die ervan overtuigen een andere koers te varen als het gaat om
drugs in Europa.



Zij spreekt dan ook de wens uit dat er in het proces richting VIENNA 2008 meer aandacht is voor het
onderlinge debat en het creëren van standpunten in reactie op de situatie en er een actievere deelname
wordt bewerkstelligd van de politiek.

In de wandelgangen heeft Roberto Schoenmaker gelegenheid gehad om mevrouw Buitenweg aan te
spreken op de nijpende achterdeur situatie in Nederland. Er is in het afgelopen bezoek van de vice-
voorzitter van de EU. gevraagd of de EU.  Nederland gelegenheid biedt om het ontwikkelde gedoogbeleid
uit te breiden met een verantwoorde achterdeur/ bevoorrading .De commissaris heeft aangegeven dat
Nederland geheel de ruimte heeft om hierin het gedoogbeleid verder uit te breiden.
Helaas heeft de toenmalige minister van Justitie aangegeven hier geen ruimte voor te bieden zolang hij
minister van justitie is.
Roberto Schoenmaker heeft haar gevraagd of er na de a.s. verkiezingen vanuit de linkse alliantie in het
Europees Parlement opnieuw een signaal aan Nederland kan worden afgegeven t.a.v. het uitbreiden van
de gedoogsituatie met een verantwoorde achterdeur.
Ze heeft geantwoord dat zij dit absoluut opnieuw met haar collega’s aan de orde stelt.

Samenvatting:

Gedurende de twee congresdagen zijn er zoals mevrouw buitenweg al noemde veel onderlinge
bevestigingen uitgewisseld in een vooraf bepaald sprekersprogramma.
Veel van de genodigden waren passief aanwezig bij de conferentie, waar juist het internationale debat een
gedeelte van de doelstelling was, in de voorbereiding en aanloop naar 2008.
Als afgevaardigden van het PCN hebben wij getracht zaken onder de aandacht te brengen die in het
belang van de branche is en hebben wij een inventarisatie proberen te maken van de positie van
Nederland in vergelijking met andere deelnemende landen.

Er valt te stellen dat er afgezien van een Europa absoluut nog niet valt te spreken over een Europees
drugsbeleid.
Vele landen blijken politiek gestuurd om de harde lijn die door de USA is ingezet te volgen.
Hierdoor is er in veel landen in europa en daarbuiten absoluut sprake van een onredelijke vervolging van
drugsdelicten en verkettering van gebruikers.
In de meeste landen wordt geen onderscheid gemaakt tussen hard en softdrugs.

Naast de politieke motieven om voor een harde vervolging te kiezen is er in veel landen tevens sprake van
een gebrek aan collectieve intelligentierake vanolging   hard en softdrugs.
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c.q. ontwikkeling of ervaring met een ander beleid dan de harde aanpak.
Zoals tijdens de conferentie aangegeven, is er in landen zoals Italië, Bulgarije en Amerika een absolute
verkettering van gebruikers, daar waar in Nederland tal van afkick en verzorgingsprogramma’s deel uit
maken van onze maatschappij.
Het is in een beschaafde samenleving normaal dat harddrugsgebruik en verslavingszorg beschouwd
dienen te worden vanuit volksgezondheid. 
De Nederlandse samenleving mag trots zijn op haar maatschappelijk ontwikkelde waarde in dit vraagstuk
en is een voorbeeld voor vele proefprojecten die elders ter wereld worden opgezet.

Over het cannabisbeleid valt te melden dat dit binnen de gehele materie van het congres slechts voor een
gedeelte aan de orde is geweest.
Sprekers uit Spanje hebben het Nederlandse gedoogbeleid geroemd en aangegeven dat er ook t.a.v. het
forceren van een gedoogsituatie in Spanje Nederland een voorbeeld is.
Uw bestaan als ondernemer wordt door veel Europeanen gezien als voorbeeld voor de eigen situatie.
Wel is het ook in het cannabisvraagstuk duidelijk dat Nederland hier maatschappelijk een voorbeeldfunctie



vervult en het wordt gezien als een verantwoord en doorontwikkeld beleid.
Een gebrek aan ervaring, inzichten en maatschappelijke acceptatie maken dat er voor veel landen een
begin gemaakt is met het forceren van een gedoogsituatie maar voor deze landen is het pad tot een
“Nederlands model” nog lang.

Overweging:

Er is gesteld dat er binnen de VN geen koerswijziging te verwachten is als het gaat om de “War on drugs”.
Afgezien van een mogelijk meer humaan Europees harddrugsbeleid t.a.v. verslavingszorg zal er in veel
landen een hardere aanpak van algehele drugsvervolging te verwachten zijn.
Hieruit kan worden overwogen of Nederland in de toekomst bij handhaving van het internationale harde
beleid vanuit europa kan blijven rekenen op acceptatie van de gedoogsituatie omtrent de verkoop van
cannabis producten.
Momenteel vindt er in Nederland een harde vervolging van de kweek plaats in combinatie met een
herziening van beleid in veel gemeente’ s t.a.v. de gedoogbeschikking ( BIBOB !!!!!! ).
Er valt te verwachten dat Nederland op lange termijn bij vermindering van het aantal coffeeshops en
eliminatie van de kweek internationaal de gedoogsituatie niet kan handhaven.
Het is dan ook van belang dat er zowel vanuit de Nederlandse politiek internationaal gezien een lans wordt
gebroken alsmede vanuit de branche organisatie een constante waakzaamheid is en er wordt
geïnvesteerd in een debat tot een humaner proces en uiteindelijk een legalisatie. 

Einde congres.


