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Support. Don't Punish - Wereldactiedag op 26 juni 2015 

Poelaertplein (Brussel) van 12u00 tot 14u00 

Decriminaliseren van drugbezit om de werklast van justitie en de 

overbevolking van de gevangenissen te beperken.  

Op vrijdag 26 juni 2015 protesteren honderden actievoerders uit meer dan 100 steden over de hele wereld als 

onderdeel van de campagne "Support. Don’t Punish.". Deze wereldactiedag wil de publieke opinie wijzen op 

de schadelijke gevolgen van het huidige drugbeleid. Tijdens deze dag worden heel wat acties gelijktijdig 

gepland op herkenbare plaatsen in verschillende steden over de hele wereld. In Brussel wordt een symbolische 

bijeenkomst van gezondheidswerkers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en 

druggebruikers georganiseerd op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis. 

Deze plaats is niet toevallig gekozen. Ze staat symbool voor één van de eisen van de Belgische actievoerders, 

namelijk "het decriminaliseren van druggebruik om de werklast van de justitie te beperken”. Zo zouden er 

meer tijd en middelen vrijkomen om druggebruikers te helpen in plaats van te straffen. In een tijd waar ook 

de justitie ten prooi valt aan budgetaire schaarste en waarin heel wat advocaten en magistraten de 

hervormingen van het justitiele apparaat afwijzen, klinkt dit als een welgekomen suggestie. De 

actievoerders stellen de overbevolking van de gevangenissen aan de kaak. Eén op drie gedetineerden is 

veroordeeld omwille van druggerelateerde delicten. Druggebruikers ondersteunen in plaats van straffen is 

een pragmatische oplossing die op dit moment niet wordt overwogen door de overheid, hoewel ze een 

antwoord biedt op zowel het probleem van de budgetaire schaarste, als op de overbevolking van de 

gevangenissen.  

“De campagne Support. Don’t Punish. belicht de catastrofale gevolgen die de War on Drugs de afgelopen halve 

eeuw veroorzaakt heeft,” beaamt Ann Fordham, directeur van het International Drug Policy Consortium (IDPC). 

"We weten dat deze oorlog niet te winnen valt, maar wel enorme, niet te verantwoorden uitgaven genereert. In 

plaats van druggebruikers te straffen, moeten we hen diensten aanbieden die tegemoet komen aan de sociale- 

en gezondheidsproblemen waarmee ze geconfronteerd worden, en dit met respect voor hun mensenrechten." 

Er beweegt heel wat op het vlak van het drugbeleid. Bruno Valkeneers (Coordinator van de Liaison 

Antiprohibitioniste), verklaart nader: "Deze beweging kende haar onstaan met de Verklaring van 

Wenen in juli 2010. Daarin wordt opgeroepen om het drugbeleid in de eerste plaats te baseren op het 

gezondheidperspectief. De War on Drugs, zoals die de afgelopen 50 jaar gevoerd is, is mislukt. 

Ondanks de politionele en militaire overmacht en andere financiële uitgaven, is het aanbod en gebruik 

van drugs nog steeds hoog. Criminele organisaties die zich bezighouden met drugsmokkel en -

productie worden steeds machtiger, geweldadiger en rijker. De repressie en bestraffing van het 

druggebruik leidt dus, zonder een afname van het aantal druggebruikers, tot een toename van de 

maatschappelijke schade. Bovendien beperkt het de toegang van druggebruikers tot informatie en 

tools die de gezondheidsschade kunnen verminderen.” 

Catherine Van Huyck (directeur van Modus Vivendi vzw) vervolgt: "Daarom proberen projecten die zich richten 

op schadebeperking een zekere sociale rechtvaardigheid en een voorzichtig evenwicht te bekomen voor 

druggebruikers die zich niet kunnen of willen richten op abstinentie. Maar ook al zijn schadebeperkende 

maatregelen in theorie effectief op het vlak van gezondheid, in de praktijk kunnen zij enkel werken als 

druggebruikers gerespecteerd worden zoals ze zijn, met respect voor hun rechten, zoals omschreven in de 

Ottawa Charter voor Gezondheidsbevordering (WHO)." Druggebruik is geen medisch of juridisch issue. Het is 

eerst en vooral een maatschappelijk probleem: het heeft een sociale, ethische en culturele dimensie. 



Sébastien Alexandre (directeur van Fedito Brussel vzw) benadrukt: "Wist u dat in België 62% van de 

overheidsuitgaven voor illegale drugs worden toegewezen aan repressie, 34% aan de hulpverlening en 

slechts 3% aan preventie en 0,6% aan schadebeperking? Het is tijd om hier een ander evenwicht in te 

brengen, en om schadebeperking te erkennen als één van de hoekstenen van ons gezondheidsbeleid - 

complementair aan preventie en hulpverlening. Er is nood aan een wetgevend kader dat de implementatie 

van schadebeperkende maatregelen faciliteert, gezondheidswerkers ondersteunt en het gebruik van 

schadebeperkende diensten faciliteert voor druggebruikers.” 

Alexis Deswaef (voorzitter van de Liga van de Mensenrechten) pleit voor de oprichting van een proactief beleid 

van schadebeperking. "Door te kiezen voor een repressieve aanpak van het drugprobleem, maakt de regering 

het moeilijk om te komen tot een alomvattende en geïntegreerde aanpak van het druggebruik. De volgende 

Belgische regering moet dringend de wetgeving over druggebruik uitklaren en een proactief beleid van 

schadebeperking uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de rechten van druggebruikers. Tijdens dit 

proces moet het parlement een ethische discussie voeren over de mogelijkheid om het druggebruik te 

decriminaliseren, zoals dit in Portugal is gebeurd.” 

26 juni is ook de Internationale Dag van de Verenigde Naties tegen het Drugmisbruik en de Illegale 

Drughandel. Op deze dag vieren veel overheden de War on Drugs. In een aantal landen is het zelfs de 

gelegendheid om openbare executies uit te voeren. De campagne Support. Don’t Punish. tracht deze dag 

terug te winnen en stelt een meer humane en efficiënte aanpak van het drugprobleem voor als 

alternatief, vertrekkend vanuit een gezondheidsperspectief en rekening houdend met de mensenrechten. 

De lijst van prominente figuren die voor het einde van de War on Drugs pleiten neemt toe: Kofi Annan, de 

president van Uruguay Jose Mujica, de voormalige Zwitserse president Ruth Dreifuss, Brad Pitt, Sir Richard 

Branson en Russell Brand en anderen : (http://supportdontpunish.org/fr/). 

Het is tijd om het debat over mogelijke alternatieven voor het verbod op het gebruik van drugs te openen. 

De volgende speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN (UNGASS), in april 2016 in New York, 

is hiervoor een kans. Hopelijk houdt deze vergadering rekening met de recente ontwikkelingen op het vlak 

van de drugwetgeving, met name in Amerika. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/UNGASS-asksExternal04-2015FRENCH.pdf 

In België wordt de campagne Support. Don’t Punish ondersteund door: 

 

 



OVER DE CAMPAGNE 

De campagne Support. Don’t Punish is een wereldwijd initiatief gecoördineerd door het International Drug Policy 

Consortium (IDPC), het International Network of People who Use Drugs (INPUD), de International Harm 

Reduction Association (IHRA) en de International HIV/AIDS Alliance. De campagne pleit ervoor dat overheden 

meer investeren in efficiënte en effectieve schadebeperkende maatregelen voor druggebruikers, voor de 

decriminalisering van drugsgebruikers en tevens het beperken van andere wetten die de toegang tot de 

gezondheidszorg beperken. Meer informatie over de campagne: http://supportdontpunish.org/ en 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/. 

OVER DE WERELDACTIEDAG  

Op 26 juni worden acties georganiseerd in Australië, Chili, Costa Rica, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, 

Kenia, Libanon, Maleisië, de Isle Mauritius, Mexico, Nederland, Puerto Rico, Tanzania, Thailand, Oekraïne, 

Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, België en vele andere landen! Voor meer informatie: 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/. Betreffende de 2014 wereldactiedag: 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/. Bekijk ook deze video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY 

OVER DE ACTIEDAG IN BRUSSEL 

Datum: 26 juni, 12u00 -14u00 

Locatie: Poelaertplein, Brussel 

Actie: thee met hennep. Groepsfoto aan het Justitiepaleis, Nixon masker, ballonnen en t-shirt met "Support. Don’t 

Punish" 

ANDERE LINKS  

• Plateforme belge francophone de réduction des risques   

• Consortium International sur les Politiques des Drogues (IDPC) 

• Campagne « Compter les coûts » (Count The Costs) 

• Campagne « Rompre le taboo » (Breaking the Taboo)   

• Commission Globale sur la Politique des Drogues   

• Action Communautaire sur la Réduction des Risques (CAHR)  

• Réseau International des Usagers de Drogues (INPUD)   

• Parler des Drogues (Talking Drugs)   

• Politique des drogues internationale: Un rapport animé   

• Harm Reduction International   

• Alliance Internationale sur le VIH/sida   

PERSCONTACTEN 

BE : Bruno Valkeneers, La Liaison Antiprohibitionniste - +32 (0)478 99 18 97 - l.a@skynet.be 

UK (Engl) Jamie Bridge, Consortium International sur les Politiques des Drogues (IDPC), +44 207 324 2996 - 

jbridge@idpc.net;  Skype: bridgejamie; Facebook: https://www.facebook.com/supportdontpunish; Twitter: 

@SDPcampaign 


