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VEDRØRENDE RETTIGHETSBILDET TIL LANDETS NARKOTIKAFORBRYTERE. 
 

Vi kontakter institusjonen for menneskerettigheter for å si litt mer om rettighetsbrudd og 

minoritetsforfølgelser som lenge har vært oversett i landet.  

 

Under din forgjenger, Petter Wille, ble NIM gjort kjent med det faktum at Norge, i en ti års tid, 

har forfulgt narkotikalovbrytere utenfor rettsstatens rammer og at årsmeldingen således 

unnlot å nevne det mest åpenbare området hvor Norge svikter sine folkerettslige forpliktelser. 

 

NIM, på sin side, svarte med å si at det var opp til staten hvordan den ville tolke sine 

menneskerettslige forpliktelser på det ruspolitiske området, og vi tok problemstillingen videre 

til GANHRI fordi vi mener dere begår et åpenbart svik mot rettsstatens prinsipper. 

 

Dere fikk ingen smekk på fingrene i første runde. Allikevel, vi har av opplagte grunner påklaget 

beslutningen og vil i denne forbindelse oversende vår siste korrespondanse til SCA, med 

vedlegg. 

 

Som dere kan se mottar dere nå Human Rising: The Prohibitionist Psychosis and its 

Constitutional Implications (2018), en rapport som viser hvordan det står til med Norges 

menneskerettslige forpliktelser på dette området. Dere mottar også en klage til FNs 

menneskerettighetskomité, samt vår korrespondanse med Pompidou gruppen. Til sammen er 

dette mer enn nok til at instituttet med fordel kan revurdere sitt ståsted, og vi ser frem til å 

høre fra NIM hvor dere står i saken. 
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Mener dere fortsatt at det er opp til staten å gjøre som den vil i dette spørsmålet, eller stiller 

NIM seg bak Første prinsipper og deres implikasjoner? Har dere eventuelt motforestillinger til 

ankepunktene som legges frem i Human Rising, eller vil dere ta dette situasjonsbildet på alvor? 

 

Vi gjør gjeldende at NIMs troverdighet som menneskerettsforkjemper avhenger av hvordan 

dere tar stilling til dette bildet, og vi ser frem til snarlig svar. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Roar Mikalsen 

Leder for AROD 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1) AROD til SCA 2019 

2) Klage til FNs menneskerettighetskomité 

3) Brev til Pompidou gruppen 

4) Svar fra Executive Secretary Denis Huber 

5) Human Rising: The Prohibitionist Psychosis and its Constitutional Implications (2018) 

 


