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VEDRØRENDE RUSPOLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER. 
 

Jeg vil med dette gjøre deg og ditt departement kjent med en menneskerettsstridig praksis som det 

er maktpåliggende at vi tar et oppgjør med.  

 

Saken er den at et stadig mer overveldende bevisbilde tyder på at narkotikalovgivningen har et 

uoverkommelig forklaringsproblem målt opp mot sentrale konvensjonsmessige prinsipper, og at 

lovgivningens natur således forbryter seg mot helt grunnleggende menneskerettsbestemmelser. 

 

Nå er dette dessverre en problemstilling som de aller færreste er klar over. Det forandrer imidlertid 

ikke det faktum at legaliseringstilhengerne kan fremlegge all den dokumentasjon som er nødvendig 

for å påvise forbudslinjens uforenlighet med menneskerettighetskonvensjonene, og ettersom dette 

er en problemstilling med internasjonale forgreninger tilfaller det nå deg og ditt departement å bidra 

til og få klarlagt den. For å gi deg en videre forståelse av sakskomplekset mottar du derfor følgende 

vedlegg: 

 

 Vedlegg 1: Brev til FNs Menneskerettighetskomité (1-10-2014) 

 Vedlegg 2: Brev til FNs Menneskerettighetskomité (21-12-12) 

 Vedlegg 3: Brev til Justis- og beredskapsministeren (1-12-13) 

 Vedlegg 4: Purring på Justis- og beredskapsministeren (7-1-14) 

 Vedlegg 5: Svar fra Justis- og beredskapsministeren (24-1-14) 

 Vedlegg 6: Svar på brev fra Justis- og beredskapsministeren (4-2-14) 

 Vedlegg 7: Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet (20-6-14) 

 Vedlegg 8: Nytt brev til Justis- og beredskapsdepartementet (4-7-14) 

 Vedlegg 9: Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet (14-8-14) 
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Vedlegg 1 og 2 vil fortelle deg alt du trenger å vite om vår ruspolitikks forklaringsproblem målt opp 

mot menneskerettighetskonvensjonene: Som du kan se av disse er det ingen tvil om at den 

representerer en vilkårlig, uforholdsmessig og diskriminerende praksis, og som du i det videre kan se 

av vedlegg 3-9 har jeg tatt opp problemstillingen med Justis- og beredskapsdepartementet.  Dette 

departements tjenestemenn nekter imidlertid å anerkjenne problemstillingen og sine folkerettslige 

forpliktelser i forhold til den: De vil verken ta inn over seg det ruspolitiske faktabildet, kritikken som 

ruspolitiske eksperter gjør gjeldende mot lovgivningen, eller besvare spørsmålene som den 

rettighetsorienterte debatten reiser, og det er altså i denne sammenheng jeg nå tar kontakt med 

deg. 

 

Opprinnelig var det jo Justis- og beredskapsdepartementet som skulle sørge for at lovgivningens 

påståtte uforenlighet med menneskerettighetskonvensjonene ble underlagt den nødvendige 

granskning. Nå som dette departementet så til de grader har sviktet sitt ansvar overfor lovgivningen 

og brukerbefolkningen er det imidlertid naturlig å involvere dere, for som nevnt har vi med et 

internasjonalt anliggende å gjøre: Takket være en rekke norske tjenestemenns seriekoblede 

ansvarsfraskrivelser svikter Norge per i dag sine konvensjonsmessige forpliktelser; det er kun et 

spørsmål om tid før problemstillingen får den oppmerksomheten den fortjener internasjonalt, og det 

ligger således i kortene at det er en sak som UD før eller siden vil måtte forholde seg til.  

 

Jeg vil derfor, med dette, be deg om at du nå gjør hva du kan for at regjeringen og Justis-

departementet tar tak i denne problemstillingen på skikkelig vis og behandler den med det alvor og 

den respekt som den fortjener. Vedlegg 3-9 sier i denne sammenheng sitt om Justisdepartementets 

ansvarsfraskrivelser, mens vedlegg 1 og 2 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 1), 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, samt Helse- og omsorgsdepartementet 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 svik mot sin stillingsinstruks 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 1 og 2 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 ser jeg 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. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Roar Mikalsen. 

 

 


