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Het legaliseren van drugs zou levens redden, de kwaliteit van leven
van veel mensen verhogen, en criminaliteit verlagen.
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De neiging van editors en reviewers van journals, om een voorkeur te
hebben voor het bekende en traditionele, en hun achterdocht voor
het onbekende, belemmeren innovatie en daarmee
wetenschappelijke vooruitgang.
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