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Changing drug policies  

Samenvatting 
 
Een themanummer over drugbeleid: 
De invloed van drugs vormt zonder twijfel het belangrijkste thema in de controverse over de effecten 
van verschillend beleid. In het eerste artikel beschrijft Karl-Heinz Reuband zijn studie naar de 
effecten van liberaal en repressief beleid ten aanzien van drugs. Tevens analyseert hij effecten van 
beleidsveranderingen in een transnationale context. 
Dirk J. Korf, Ruud Bless en Nienke Nottelman gaan in op het thema van de houding van mensen 
ten opzichte van drugs. Ontstaan voorkeuren voor drugbeleid door blootstelling aan druggebruik en 
drugdealers of door de graad waarin men daarmee geconfronteerd wordt? Of worden deze 
voorkeuren bepaald door meningen over of eigen ervaringen met drugs? De auteurs voerden een 
onderzoek uit in elf Europese steden. Overeenkomsten tussen steden blijken soms langs geografische 
lijnen te lopen. In het artikel van Einar Ødegard komt dit thema ook aan de orde. 
Jan J.M. van Dijk maakt een ruwe kosten-batenanalyse van de mogelijke effecten van het 
Nederlands beleid. In een traditionele kosten-batenanalyse worden de anticiperende effecten bepaald 
in financiële termen. Dit is alleen maar in zeer beperkte mate mogelijk als het om drugbeleid gaat, 
omdat de effecten deels van een ongrijpbare natuur zijn. Verder hangt het afwegen van sommige 
factoren grotendeels af van normatieve opvattingen. Tenslotte worden de mogelijke effecten van de 
aanpassing van het Nederlandse drugbeleid (1996) besproken. 
Het zo succesvolle Zweedse drugbeleid staat centraal in de bijdrage van Henrik Tham. Hij onderzocht 
de claim op dit succes. 
Laurence Simmat-Durand gaat in op de ontwikkelingen van het Franse drugbeleid. Het huidige 
Franse beleid (1994) omvat drie actiepunten: versterkte repressie op drugshandel, uitbreiding van de 
bestaande gezondheidszorgvoorzieningen en van aan preventie gerelateerde acties, plus specifieke 
maatregelen gericht op gebruikers, die onder supervisie van de rechtbank staan. 
Martin Killias, Marcelo Aebi and Denis Ribeaud beschrijven de effecten van het Zwitsers 
programma van verstrekking van opiaten aan drugverslaafden. Cijfers laten een daling van de 
criminaliteit met zestig procent zien, maar de vraag is of dit komt door het minder strikt optekenen van 
overtredingen door de politie of door een echte daling van de criminaliteit onder druggebruikers. 
In vervolg op de publicatie in het vorige nummer met commentaren op het Britse rapport “No More 
Excuses: a new approach to tackling youth crime in England and Wales” worden ditmaal reacties 
gegeven door Frieder Dünkel, Henri Giller, Esther Giménez-Salinas i Colomer en Josine Junger-
Tas. 
Tenslotte, als passend crime institute profile, een schets van het European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in Lissabon door Kathy Robertson.  

 


