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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar verslag op te nemen:

A. overwegende dat in talrijke lidstaten een onrustbarende stijging valt te constateren van het 
gebruik van cannabis en andere verdovende middelen, vooral bij jonge vrouwen en 
meisjes in de pubertijd, waarbij het aanbod in en rondom scholen in ruime mate 
voorhanden is,   

1. juicht het toe dat regeringen van de lidstaten, ouderverenigingen en deskundigen zich niet 
alleen beperken tot het waarschuwen tegen de gevaren van alcohol, maar ook intensieve 
voorlichtingscampagnes voeren over onderwerpen als:
- de schade die door verdovende middelen wordt aangericht, vooral bij jonge vrouwen, 
zwangere of zogende vrouwen en kinderen;

- de gezondheid van de moeder en de gevolgen van het gebruik van verdovende middelen 
door de moeder voor het ongeboren kind;

- de behandeling van verslaafde minderjarigen en delinquenten;
- de steun aan ouders met een aan alcohol of verdovende middelen verslaafd kind;

2. verzoekt de lidstaten zich te laten leiden door de beste beschikbare methodes, bijvoorbeeld 
een "zero "tolerance"-beleid;

3. prijst de Europese media die aandacht hebben besteed aan medisch onderzoek over het 
verband van het gebruik van cannabis en andere verdovende middelen en de geestelijke 
gezondheid, met name bij meisjes die moeder willen worden;

4. acht het noodzakelijk:

- de kosten van verslaving te berekenen, zowel de directe (behandeling van 
drugsverslaving, psychische problemen, depressies, gewelddadig gedrag, risicovol 
gedrag, ongevallen, HIV/AIDS-besmettingen, hepatitis C, gevolgen voor de 
vruchtbaarheid, zwangerschap en de gevolgen van het gebruik van bepaalde 
verdovende middelen door de moeder voor het ongeboren kind), de indirecte 
(motivatieverlies op school of op het werk, werkloosheid) en menselijke, met name 
wat betreft moeders en kinderen;

- indicatoren te ontwikkelen waarmee de doeltreffendheid gemeten kan worden van het 
gevoerde beleid (spijbelen en schoolverlating, kansloos op de arbeidsmarkt, 
werkloosheid). 


	701817nl.doc

