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DrugsDialoog heeft als doel de discussie over het Nederlandse drugsbeleid te stimuleren. Daartoe
wordt regelmatig een nieuwe maatregel op het platform gepubliceerd die betrekking heeft op het
drugsbeleid in Nederland. Bezoekers krijgen de mogelijkheid deze maatregel te beoordelen aan de
hand van 5 criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in
het buitenland. Vervolgens kunnen zij hun beoordeling vergelijken met een panel van experts.
In januari en februari 2021 stond de volgende maatregel op het platform:
Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden

De uitkomst van de beoordelingen is als volgt:

De deelnemers vinden een verbod een slecht idee. Volgens het expertpanel heeft een verbod vooral
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en leidt een verbod tot toename van de criminaliteit.
Zowel de deelnemers als de experts pleiten voor het geven van goede voorlichting en het informeren
van gebruikers over de risico’s.
De belangrijkste argumenten zijn dat een verbod van 3-MMC leidt tot:
•
•
•
•
•

meer incidenten
meer illegale handel
meer criminaliteit
meer politie inzet
meer illegale dumpingen van drugsafval in de natuur

Een overzicht van alle argumenten kunt u hier vinden.
DrugsDialoog stelt deze informatie aan u ter beschikking, zodat u de beoordelingen en argumenten
van de deelnemers en experts kunt meenemen bij het opstellen van (lokaal) drugsbeleid.
Op verzoek kunnen de uitkomsten en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen nader worden
toegelicht.
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Op social media heeft DrugsDialoog verschillende stellingen voorgelegd die betrekking hebben op
3-MMC. De uitkomsten laten een vergelijkbaar beeld zien. De meeste deelnemers vinden een verbod
een slecht idee.

"Het middel 3-MMC moet per direct worden
verboden."
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Oneens

"Je raakt er zo snel verslaafd aan. 3-MMC moet gewoon verboden
worden."
10
18
Eens

Oneens

"De mogelijke toename van het gebruik van 3-MMC komt doordat
jongeren uit verveling drugs gaan gebruiken."
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"Ouders maken zich zorgen om de gezondheid van hun kinderen in
relatie tot 3-MMC."
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3

Oneens

"De wetgeving moet veranderen. De effecten van de middelen in 3-MMC
moeten verboden worden."
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Meer informatie over de achtergrond en de werkwijze van DrugsDialoog kunt u vinden op de website
https://www.drugsdialoog.nl/.
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