Metropolis in de klas
Wiet
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onderbouw en bovenbouw

Samengevat
De Nederlandse coffeeshops zijn jarenlang
uniek geweest in de wereld. Ze waren het
symbool van onze tolerante
gedoogmaatschappij, maar ook elders in de
wereld wordt er tegenwoordig toleranter
omgegaan met wietgebruik. In Nepal wordt
er zelfs op één speciale dag in het jaar met
duizenden tegelijk wiet gerookt. Maar in de
Filippijnen treedt de politie keihard op tegen
wiettelers. Hier moeten ze nog steeds niets
hebben drugs.
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Wiet – drugs – rechtsstaat – coffeeshops –
Nepal – Verenigde Staten – Filippijnen –
gedoogbeleid – wietpas – softdrugs harddrugs
Kerndoelen
2.3 politiek, rechtsstaat en democratisch
burgerschap
8.3 mondiale vraagstukken
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
Metropolis in de klas. Op Schooltv.nl is nog
meer te vinden over drugs en wiet. Zoals
deze animatie over verslavingsgevoeligheid.

Kijkvragen:
1 In de Filipijnen wordt hard opgetreden tegen
boeren die illegaal wiet verbouwen.
a Hoe treedt de drugspolitie op?
b illegale wiettelers kunnen zwaar worden
gestraft. Toch blijven ze wiet verbouwen.
Waarom doen ze dat?

2 In Nepal wordt het roken van wiet één keer
per jaar toegestaan.
a Waarom is het op die dag wel toegestaan?
b Zou zoiets ook in Nederland mogelijk zijn?
Verdiepingsvragen
3 Nederland hanteert een gedoogbeleid, wat
betreft het verkopen van wiet.
a Wat betekent ‘gedoogbeleid’?
b Sommige mensen zeggen dat wiet roken
helemaal moeten worden gelegaliseerd.
Anderen willen dat het totaal moet worden
verboden.
Wat vind jij. Moet wiet roken legaal of illegaal
worden en waarom?
4 In Nederland is wiet telen verboden.
Sommige burgemeesters willen daarom dat de
gemeente wiet gaat telen. Waarom willen de
gemeenten dit?

Antwoorden
1a ‘Zero tolerance’, wiettelers worden
opgespoord, vervolgd en de oogst wordt
verbrand b Ze hebben vaak weinig inkomen.
De wiet levert wat extra geld op. 2a Het is
een heilige dag b Waarschijnlijk niet, de
wetgeving laat dit niet toe 3a Het verkopen
van wiet strafbaar is, maar de coffeeshops
worden er niet voor vervolgd. b Eigen
antwoord 4 Dan wordt er betere wiet geteeld
en zo is er meer toezicht op. Ook kan er
belasting op worden geheven 5 Het verlicht
de pijn van patiënten 6 Eigen antwoord
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5 Wiet wordt soms ook gebruikt als medicijn.
Waarom wordt dit gebruikt als medicijn?
6 Sommige mensen zeggen dat niet alleen
softdrugs, maar ook harddrugs (onder andere
xtc, cocaïne) legaal moet worden. Wat vind jij
hiervan en waarom vind je dit?
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