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Lezersbrieven

Euthanasie bij dementie
Na 20 jaar is de CD&V bereid het debat aan te gaan over euthanasie bij
dementerenden. Dat was tot nu voor hen onbespreekbaar, zelfs voor hen
die dat uitdrukkelijk willen en schriftelijk hebben vastgelegd. Maar eerst
nog een commissie opstarten, zegt parlementslid Els Van Hoof (CD&V).
Was 20 jaar dan nog niet lang genoeg om wie dan ook te raadplegen? Of
wil men de zaak nog maar eens op de lange baan schuiven? Moeten we nu
blij zijn met een dode mus? De logica gaat uiteindelijk wel voor een
doorbraak zorgen, maar voor velen zal het dan te laat zijn. Alweer een
aantal mensen die voor een (te) vroege dood zullen kiezen. Schuldig
verzuim, is dat niet strafbaar in ons land? 

Willy Jacquemin, ereburgemeester Dilsen-Stokkem

Wat er mis is met ons drugsbeleid?



Oskar Seuntjens, voorzitter van de Jongsocialisten, benoemt in zijn
opiniestuk Waarom de war on drugs een klassenoorlog is (DM 20/4) wat
er mis is met ons drugsbeleid. België loopt, net zoals veel andere landen,
decennia achter op de realiteit. Het wordt inderdaad tijd dat ons land
kiest voor een intelligente drugsaanpak. En daar vinden de
Jongsocialisten bij Jong Groen zeker een partner in. 

Dat er bij beide politieke jongerenorganisaties eensgezindheid is dat het
anders moet, doet ons goed. Mensen die kampen met een zware
drugsverslaving moeten een veilige plek ter beschikking hebben waarin
hun gebruik veilig kan verlopen. Het klinkt misschien contradictorisch,
maar zo verkleinen we de drempel om hulp te zoeken en doorprikken we
het beeld van de grote boze maatschappij die niks om deze mensen geeft. 

Cannabis wordt ook al lang niet meer gezien als zo'n extreme drug. Er
leeft een consensus dat dit product op dezelfde lijn als sigaretten en
alcohol staat. Het gevaarlijkste aan cannabis is het verkrijgen ervan,
waardoor mensen contacten moeten leggen met het criminele milieu.
Veel landen legaliseren dit product, hetzij via Cannabis Social Clubs of
gereguleerde commercialisatie. 

In Nederland vinden volop experimenten plaats met coffeeshops die hun
producten kunnen aankopen bij gelicentieerde telers zodat de wiet niet
meer van de zwarte markt moet komen, want dat is nu nog altijd het
geval. In Duitsland zal er de komende legislatuur zelfs een legalisering
komen en ook Luxemburg zal dit jaar stemmen om het telen en gebruik
op eigen grond te legaliseren. 

Het wordt tijd dat dit debat grondig gevoerd wordt en dat er beweging in
de zaak komt. Want van een war on drugs wordt niemand beter, en het
werkt criminaliteit in de hand. 

Jasper Tack, nationaal bestuurder van Jong Groen 

'Cannabis wordt al lang niet meer gezien als zo'n extreme drug'

 


