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Krav om opphør av ulovlige handlinger 
Kjære Jan Erik. 

Flere ganger har du blitt kontaktet av Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD). Som 
forsvarer av rettsstaten har vi vist hvordan narkotikaforbudet er uforenlig med grunnleggende 
menneskerettighetsprinsipper, vi har redegjort for hvordan den politiske prosessen og rettssystemet 
har sviktet i sine forpliktelser til et effektivt middel, og vi har tilbudt vår hjelp. 

Som tjenestemann og håndhever av narkotikalovene aktualiserer dette visse forpliktelser. Du er 
informert om i hvilken grad den norske stat har unnlatt å beskytte de forfulgte grupperingene, hvordan 
forfølgelsen fortsetter på grunn av uvilje mot menneskerettslige forpliktelser, og hvordan autoriteten 
til politiet som sådan har lidd. Du har fått i oppdrag fra sivilsamfunnet å hjelpe til med gjenreisningen 
av rettsstaten, men vi har ikke hørt fra deg. Dette er i strid med din tjenesteinstruks. Narkotikaloven 
fortsetter nå sin unødvendige ødeleggelse bare fordi du er en av mange som ikke har opprettholdt 
dine plikter. Som organisasjon dedikert til lov og rett vil vi ikke stå for det, og vi ber om at du stopper 
og avstår fra å forfølge brudd på narkotikalovgivningen. 

Livene til mange er vanskeliggjort, til og med ødelagt, på grunn av tjenestemenns ukritiske 
håndhevelse av narkotikaforbudet. Idealet om et rusfritt samfunn kan åpenbart gjøre blind for 
urettferdigheten som følger med å nekte autonomirettigheter på narkotikapolitikkens område, men 
det fritar ikke for konstitusjonelt ansvar. Du er tilstrekkelig informert til å vite bedre. Fra denne dag av 
er du derfor personlig ansvarlig for de pågripelser du foretar, og de sakene du reiser for retten. I den 
grad du fortsetter å være en del av et apparat som fengsler medborgere for brudd på 
narkotikalovgivningen, og utsetter dem for et system som nekter sentrale rettigheter, forvent å bli stilt 
til rette på et senere tidspunkt. Sørg også for å reflektere over etikken som ligger til grunn for din 
forfølgelse av narkotikaprodusenter, forbrukere og selgere. 

Ettersom sammenligninger av problemene forbundet med ulovlige og lovlige stoffer viser (1) at de 
lovlige er mer helseskadelige og mer ødeleggende for samfunnet; (2) at det er den samme tilbuds- og 
etterspørselsmekanismen involvert; og (3) at narkotikaloven, alle variabler inkludert, har gjort mer 
skade enn godt: Hvordan vil du, når den dagen kommer, forsvare handlingene dine? Hvordan kan du, 
uten å krenke prinsippene om likhet, autonomi, proporsjonalitet og frihetspresumsjon—og dermed 
bistå med brudd på menneskerettighetene—ta del i fortsatt forfølgelse av narkotikabrukere? 

Dette er bare ett av flere spørsmål som må bli besvart på et senere tidspunkt. Dette er spørsmål som 
vi forventer kan bli rettet mot deg, så ha i sinne hykleriet som narkotikabekjempelsesmaskineriet 
opererer med. Vi har vist at det er moralsk ekvivalent med slaveri- og raselover. Som en del av dette 
maskineriet er du nå holdt ansvarlig for forbrytelser mot menneskeheten, og kan bare leve straffefri i 
den grad du avstår fra videre forfølgelse. 

 

Med vennlig hilsen, 
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Leder for AROD 
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