Spannende en drukke tijden voor de VOC: coffeeshops en cannabis staan in het
brandpunt van de politieke en journalistieke aandacht en de twee grote VOC-manifestaties van 2010 komen eraan: het Cannabis Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag.
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Job Cohen, Gerd Leers, Femke Halsema, JP de MP zelf: allemaal deden ze
de afgelopen weken een duit in het zakje
over cannabis en coffeeshops. Balkenendes bijdrage aan de discussie, in het
RTL-Nieuws van 15 februari: “Doe normaal is ook zorgen dat kinderen zich veilig kunnen voelen, geen coffeeshops in
de buurt van scholen: iedereen weet dat
toch?” Voor het langverwachte drugsdebat lanceerde de VOC een nieuwe kaart
met als slogan: ‘Cannabis? Niet criminaliseren, maar reguleren!’ De tekst achterop eindigt met een citaat van Leers:
“Weten dat het gezonder kan, weten dat
het veiliger kan, maar het toch niet doen
omdat het slecht uit te leggen is aan ‘de
kiezer’; dat is hypocriet. Dat is laf.” Als
het even meezit kunnen we de kaart dit
jaar nog gebruiken bij landelijke verkiezingen...

Mailbombardement
In de week van 4 februari voerde de
VOC haar eerste mailbombardement
uit op de Tweede Kamer. Sympathisanten werden opgeroepen zoveel mogelijk
mails aan Kamerleden te sturen over het
drugsdebat, met een eigen boodschap
of een standaardtekst van de VOC. De
actie werd opgepikt door stichting Legalize!, Wietforum.nl en Anarchiel.com. In
dezelfde week linkte GeenStijl door naar
de VOC-site, wat een tsunami aan nieuwe bezoekers opleverde. Lokaal waren
VOC’ers betrokken bij de stemadviezen
die veel coffeeshopbonden hun bezoekers gaven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de campagne lieten
VOC’ers van zich horen in de media,
onder meer in de Volkskrant, het Eindhovens Dagblad en bij BNR.

Tribunaal
Ondertussen krijgt het tweede Cannabis Tribunaal steeds duidelijker vorm. De
editie 2010 vindt plaats op maandag 3
mei vanaf 10.00 uur, in de Haagse cafébrasserie Dudok, ‘de kantine van parlementair Nederland’. Centrale stelling:
het cannabisverbod is schadelijk voor
de Nederlandse samenleving. De stelling
wordt in drie zittingen verder uitgewerkt,
met prominente sprekers die een tegen-

Wat is de VOC? De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod

overgestelde visie op goed cannabisbeleid verdedigen. Na elke zitting doet
rechtsfilosoof Hendrik Kaptein uitspraak
over de kwaliteit van de gebruikte argumenten. Voor het slotdebat worden alle
drugswoordvoerders in de Tweede Kamer uitgenodigd.

Gastsprekers
Cannabis Cultuurprijs-winnaar en voormalig CDA-premier Dries van Agt zal de
slotwoorden van het tweede Cannabis
Tribunaal spreken. Naast Van Agt hebben de volgende sprekers hun deelname
bevestigd: PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester, Hendrik Kaptein, Hans van Duijn

is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties en personen die op willen
komen voor een einde aan het cannabisverbod. De VOC ontstond na het eerste
Cannabis Tribunaal in december 2008 en voert een permanente lobby tegen de
afbraak van het cannabisbeleid. Meer weten? www.voc-nederland.org

(Lesscrime.nl, LEAP), Nicole Maalsté, Job
Joris Arnold (Cannabis College) en Roger
Goodman, Democratisch parlementslid in
Seattle en voorstander van legalisering.
Het programma is opnieuw de hele dag
live te volgen via internet. Hou de VOCsite en www.cannabistribunaal.nl in de
gaten voor meer nieuws.

Westergasfabriek
Op de zaterdag na het Cannabis Tribunaal, 8 mei, barst in het Cultuurpark
Westergasfabriek in Amsterdam voor de

tweede keer Cannabis Bevrijdingsdag
los. Tien uur lang live muziek, DJ’s, sprekers, een cannabis/hennepmarkt en films
over onze favoriete plant in het Ketelhuis.
En dat allemaal gratis! We rekenen op
een massale opkomst van blowend en
growend Nederland op deze toplocatie. Verschillende coffeeshophouders
organiseren busvervoer vanuit de regio.
Via de VOC-website kun je contact opnemen voor gratis posters en flyers, om
mee te helpen en voor meer informatie:
www.voc-nederland.org
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