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Vedrørende manglende svar på klage på Helseminister Bent Høie, 
samt medlemmene av Helse- og Omsorgskomiteen, for forbigåelse av 
konstitusjonelle hensyn. 
 
Vi viser til tidligere korrespondanse som fire måneder senere, til tross for purring, forblir 
ubesvart.  
 
Vi stiller oss uforstående til at Kontroll- og konstitusjonskomiteen, i en så alvorlig sak, ikke 
viser mer handlekraft. Som dere har fått dokumentert er det en kjent sak at forbudslinjen tar 
liv og at rundt 600 mennesker vil dø mens Rusreformutvalget gjør sine vurderinger. Ikke bare 
kan rundt 90 prosent av disse dødsfallene sies å være en direkte konsekvens av en dypt 
forfeilet politikk, men det er høyst tvilsomt om de rundt 40.000 narkotikasakene som politiet 
årlig bruker som dokumentasjon på sin fortreffelighet har noen konstitusjonell rettmessighet.  
 
Rent faktisk, etter at riksadvokaten i 2009 avviste prøvelsesrettens relevans for 
narkotikaforbrytere og Høyesterett i 2010 ubegrunnet nektet dem konstitusjonelle 
betingelser, har det vært et åpent spørsmål om staten, med noen rett, kan nekte folk 
selvbestemmelse i disse spørsmålene. Samlet sett står altså nærmere en halv million 
narkotikasaker i en høyst tvilsom konstitusjonell posisjon og det er mye som tyder på at det, 
bak dem, skjuler seg et statsovergrep av enorme proporsjoner. 
 
Vi har allerede informert Kontroll- og Konstitusjonskomiteen om dette bildet. Vi har også 
overlevert dere en rapport som dokumenterer overnevnte påstand og skal derfor ikke gå 
videre inn i detaljene. 
 
I stedet vil vi minne Kontroll- og Konstitusjonskomiteen om deres konstitusjonelle ansvar, og 
vi vil overlevere vår siste korrespondanse med COE/Pompidou gruppen. Som dere kan se av 
denne, vil gruppens presidentskap—basert på den samme informasjonen som dere har 
mottatt—underrette samtlige enkeltland om ARODs posisjon. Som offentlige tjenestemenn 
har lederne en positiv forpliktelse til å ta påståtte menneskerettighetsbrudd på alvor, og 
ettersom vi her snakker om meget veldokumenterte tilfeller vil det bli spennende å se hvordan 
de responderer til kallet fra Første prinsipper. 
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Hva som er sikkert er at COE nå, akkurat som dere, må ta inn over seg et faktabilde som tyder 
på at vår ruspolitikk er drevet frem av ubevissthet og maktpolitikk. Stadig flere våkner fra den 
søvn som krigspsykosen har påført dem og vestlige borgere begynner å kreve en politikk mer 
i tråd med rasjonelle hensyn.  
 
Ikke tilfeldigvis er det her menneskerettighetstenkningen kommer inn. Internasjonalt settes 
dette spørsmålet mer og mer ikke bare på dagsordenen, men også i kontekst, og vi ber dere 
komme tilbake til oss raskest mulig med en tilbakemelding om hvor dere står i dette viktige 
spørsmålet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Roar Mikalsen,  
Leder for AROD 
Alliansen for en Rettighetsorientert Ruspolitikk 
 
 

 


