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OPPFØLGING VEDRØRENDE RUSPOLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER.
Jeg viser til vår tidligere korrespondanse (deres ref. 13/1143).
Gjennom denne gjør jeg ministeren oppmerksom på at tungtveiende motforestillinger kan rettes mot
narkotikalovgivningen på det grunnlag at den har et uoverkommelig forklaringsproblem målt opp
mot sentrale konvensjonsmessige prinsipper, og at lovgivningens natur således forbryter seg mot
helt grunnleggende menneskerettighetsbestemmelser.
I ditt svar av 23.12.2013 anerkjenner du problemstillingen og lover at du skal være oppmerksom på
den ved videre utvikling av ruspolitikken.
Jeg kommer tilbake til deg nå i forhold til dette fordi jeg i mellomtiden har arbeidet med problemstillingen opp mot Justis- og beredskapsdepartementet, og fordi dette departements tjenestemenn
verken vil anerkjenne problemstillingen eller sine folkerettslige forpliktelser i forhold til den. Som du
kan se av vedlegg 1-7 nekter Justis- og beredskapsdepartementet å ta inn over seg kritikken som
ruspolitiske eksperter i dag gjør gjeldende mot lovgivningen; de vil heller ikke besvare spørsmålene
den rettighetsorienterte debatten reiser, og det er altså i denne sammenheng jeg nå tar kontakt med
deg.
Sammen med Justis- og beredskapsdepartementet har jo Helse- og omsorgsdepartementet et
særskilt ansvar for å påse at rettighetsbildet til brukerne av de illegale stoffene er ivaretatt, og når
Justisdepartementet svikter sitt ansvar overfor lovgivningen og brukerbefolkningen så totalt er det
således naturlig å involvere dere.
Jeg vil derfor, med dette, be deg om at du nå gjør hva du kan for at regjeringen og Justisdepartementet tar tak i denne problemstillingen på skikkelig vis og behandler den med det alvor og

den respekt som den fortjener. Vedlegg 1-7 sier i denne sammenheng sitt om Justisdepartementets
ansvarsfraskrivelser, og vedlegg 8 (mitt siste brev til FNs Menneskerettighetskomité) vil gi deg den
oppdateringen du trenger på internasjonale trender, for ikke å si det forklaringsproblemet som
Justisdepartementets ledelse nå sitter igjen med.
Ettersom problemstillingens kjerne best kan oppsummeres i de fire spørsmålene (slik de er definert i
vedlegg 8), ber jeg deg legge spesielt vekt på å sørge for at disse blir tilfredsstillende besvart.
Bevisbildet tatt i betraktning lar dette seg vanskelig gjøre, og din oppgave blir således å sørge for at
en seriøs utredning rundt spørsmålene kommer i gang raskest mulig. Om denne utredningen i første
rekke finner sted på nasjonalt eller internasjonalt nivå var i utgangspunktet mindre viktig. Allikevel—
ettersom våre tjenestemenn i en årrekke har forsømt sitt ansvar for tilsikringen av vårt
rettighetsbilde på det nasjonale plan, og ettersom dere ikke bare har et nasjonalt, men også et
internasjonalt ansvar for å sørge for at rettighetsbildet til brukerne av de illegale stoffene blir klarlagt
så fort som mulig—vil det mest naturlige, slik jeg ser det, nå være å kontakte statsministerens
kontor, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, samt Utenriksdepartementet slik at dere
sammen kan sørge for at problemstillingen blir forsvarlig belyst i sammenheng med FNs
gjennomgang av ruspolitikken i 2016.
Samtlige av de overnevnte instansene har mottatt et tilsvarende brev som dette, så de skal være
godt kjent med problemstillingen og sitt ansvarsbilde i forhold til den. Når det gjelder det siste, vil jeg
være nøye med å understreke at i den grad dere svikter denne oppgaven påhviler det dere et
konstitusjonelt og folkerettslig ansvar. Våre tjenestemenns seriekoblede ansvarsfraskrivelser frem til
i dag har allerede påført nasjonen uopprettlig skade, og all den tid de fire spørsmålene forblir
ubesvart vil regjeringen bare bidra til å forverre et allerede utilbørlig tilstandsbilde.
Som dere kan se av vedlegg 8 er det nemlig ingen tvil om at forbudslinjen er et resultat av en moralsk
panikk, at den har gjort vondt verre for oss alle og at den ikke kan forsvares rasjonelt. Alle ting tatt i
betraktning regner jeg således med at du nå vil vise deg folkets tillit verdig, og at du vil gjøre ditt for
at en mer oppegående ruspolitisk tilnærmelse stables på beina—én som er i tråd med menneskerettighetene og våre internasjonale forpliktelser.
På vegne av verdens over 200 millioner narkotikabrukere seg ser frem til å høre fra deg om dette, og
om det skulle være noe jeg kan bidra med i prosessen videre vil jeg være behjelpelig med hva jeg
kan.
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