Cannabis-lobby
op volle toeren
Bij het begin van haar derde levensjaar draait de Vereniging
voor Opheffing van het Cannabisverbod op volle toeren.
Vanaf februari gaat de VOC op
tournee, voor een serie debatbijeenkomsten over het concept reguleringsmodel ‘Van
gedogen naar handhaven’.
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In de week voor het kerstreces kregen
zo’n 35 Haagse politici, Tweede Kamerleden en leden van het kabinet, een
envelop met daarin de dvd van
het laatste Cannabis Tribunaal
en een exemplaar van het concept reguleringsmodel ‘Van
gedogen naar handhaven’. Dit
concept is opgesteld door de
Taskforce Handhaving Cannabis, een werkgroep met vertegenwoordigers van de VOC en
het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC). Vanaf februari organiseert de
VOC een serie debatten in het hele land,
waar iedereen commentaar kan leveren
op het concept. Het eerste debat vindt
plaats op 5 februari in het Cannabis College in Amsterdam. Check de agenda op
de VOC-site voor plaatsen en data van
de overige debatten, o.a. in Eindhoven,
Rotterdam en Leeuwarden.

Essentieel onderdeel van elke lobby is
zichtbaarheid in de media. In de afgelopen weken waren ingezonden brieven
en opinieartikelen van VOC-ers te vinden in onder meer NRC/Next, de Volkskrant en het Eindhovens Dagblad. De
vereniging wordt daarnaast regelmatig
benaderd door journalisten uit binnenen buitenland. Zowel Franse als Duitse
televisieploegen regelden in december
interviewafspraken met kwekers, coffeeshophouders en activisten via de VOC.
Ondertussen zijn de voorbereidingen
voor het Cannabis Tribunaal en de derde
editie van Cannabis Bevrijdingsdag begonnen. Vooral voor dat laatste evenement zoekt de VOC nog vrijwilligers die

De ondoordachte ramkoers van
politici als Opstelten en Teeven
gaat niets dan ellende opleveren
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hun handen uit de mouwen willen steken
om onze cannabiscultuur te redden.

Wat is de VOC?

Alle hens aan dek

De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is dé
koepel van alle organisaties en
individuen in Nederland die af willen van het verbod op cannabis.
De VOC voert een permanente
lobby richting pers, politiek en
publiek, houdt bliksemacties en
organiseert jaarlijks het Cannabis
Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag. Meer informatie:
www.voc-nederland.org

Zeker zolang het gedoogkabinet RutteVerhagen-Wilders aan de macht is,
geldt het aloude devies ‘alle hens aan
dek’. Deze regering wil een hoop kapot
maken - cultuur, ontwikkelingshulp, tolerantie, privacy - en de cannabiscultuur
staat hoog op het Haagse afbraaklijstje.
Of de afbraak gebeurt via wietpasjes,
afstandscriteria of een andere vorm van
repressieve symboolpolitiek, doet er eigenlijk niet zoveel toe. De ondoordachte
ramkoers van politici als Opstelten en
Teeven gaat niets dan ellende opleveren,
voor zowel blowers als niet-blowers.
Voor wie nog twijfelt aan de verbetenheid
en agressie bij sommige politici, een citaat van CDA Tweede Kamerlid Sabine
Uitslag. Op 4 december 2010 verklaarde

Sabine in het Radio 1 programma TROS
Kamerbreed: ‘We moeten de shovel afsturen op alle coffeeshops.’ Oproepen tot
geweld door politici is blijkbaar geen probleem als het om coffeeshops gaat.


Grote VOC vloei
Om de naamsbekendheid van de VOC
verder te vergroten, de cannabisconsument te activeren en fondsen te werven
is een fraaie grote vloei ontwikkeld, met
de slogan ‘Cannabis? Niet criminaliseren, maar reguleren’. De luxe twee-in-een
vloei, mét tipjes, is bij een aantal coffeeshops te koop. De opbrengst gaat
rechtstreeks naar de VOC. Coffeeshophouders die de vloeitjes willen bestellen,
kunnen mailen naar info@voc-nederland.
org. Ook de dvd van het Cannabis Tribunaal is via dit mail-adres te bestellen.
Opmerkelijk: een van de eerste bestellingen kwam vorige maand van de Politie
Brabant Zuid-Oost...

Myranda Bruin en Joep Oomen bij een VOC-vergadering in de kelder van coffeeshop ‘t Grasje in Utrecht
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