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Krav om opphør av ulovlige handlinger og tilbud om konstitusjonell forløsning 
 
Flere ganger har riksadvokaten blitt kontaktet av Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk. 

Som forsvarer av rettsstaten har vi demonstrert hvordan narkotikaforbudet er uforenlig med 

sentrale menneskerettighetsprinsipper, vi har redegjort for hvordan den politiske prosessen 

og rettssystemet har sviktet forpliktelser til et effektivt middel, og vi har tilbudt vår hjelp for å 

avklare problemstillingen. 

Som embetsmann og håndhever av narkotikalovene aktualiserer dette et ansvarsbilde. 

Riksadvokaten er informert om i hvilken grad den norske stat har unnlatt å beskytte de 

forfulgte grupperingene, hvordan forfølgelsen fortsetter på grunn av offentlige tjenestemenns 

uvilje mot menneskerettslige forpliktelser, og hvordan autoriteten til politiet som sådan har 

lidd. Riksadvokaten har fått i oppdrag å bistå med gjenreisningen av rettsstaten, men har ikke 

kommet sivilsamfunnet i møte. Dette er i strid med embetseden.  

Som leder for politi- og påtalemyndigheten har riksadvokaten et spesielt tungtveiende ansvar 

for å sikre at rettsstatens prinsipper består. Og når det siste fra riksadvokatens kontor på de 

forfulgte grupperingenes vegne er en kommunikasjon som forankrer påtalemyndighetens 

lojalitet til totalitære prinsipper (brev av 25 aug. og 15 sept. 2009)1, finner vi det uforsvarlig—

spesielt i 2020—å påstå at vår siste henvendelse «ikke foranlediger tiltak eller kommentarer 

fra riksadvokatens side».  

Det er det samme svaret som vi fikk fra riksadvokat Busch i august 2009 og siden den gang har 

nærmere en halv million nye narkotikaforhold blitt registrert hos politiet. Mange tusen er 

fratatt sin frihet for virksomhet som i økende grad er lovlig regulert i land vi kan sammenligne 

oss med, og stadig flere utenlandske grunnlovsdomstoler konkluderer med nettopp det som 

riksadvokaten i september 2009 så som en umulighet.  

 
1  Dokumentene finnes i denne 2010 versjonen av Human Rising, side 339-49  

https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_98a77d1d408c4130980f3b8900bba61f.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_a3cd566216524c669634801eb06634c8.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_dcf552946b784c98af9331ab70c05c50.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_65428d03a9a444079a00f542613caf5f.pdf
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754241-sjelemesse-for-politiet
https://www.yumpu.com/no/document/read/20295113/roar-mikalsen-human-rising-radiofri
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Vår manglende evne til å «skille mellom sannhet og gyldighet», som riksadvokaten den gang 

avfeide oss med, er derfor for lengst avkledt som bare nok et argument i politistatens tjeneste. 

Siden den gang er også spliden i politiets egne rekker, ikke overraskende, blitt langt mer 

merkbar. LEAP står, som sagt, på stortinget og ber politikerne ta affære overfor en etat som 

opererer uten moralsk kompass, og om den nye riksadvokaten mener alvor med sin lojalitet 

til prinsipper «som må stå sentralt om man skal opprettholde en human, liberal rettstat», er 

mer aktivt engasjement påkrevd.  

Ikke bare for de forfulgte grupperingene, som har stått utenfor rettsstatens beskyttelse i over 

ti år, men for politifolk og alt vi som samfunn ønsker å representere. Vi vil derfor tilby en ny 

mulighet for å tilsikre folkerettslige forpliktelser, etter at vi har ansvarliggjort riksadvokaten. 
 

Opphør og avstå fra støtte til narkotikaloven 

Den politiske prosessen fortsetter å ignorere et rettighetsbilde. Om systemet på autopilot får 

fortsette på totalitære premisser, kan vi forvente minst fem år til med vilkårlig folkeforfølgelse 

før vi ser noe til den menneskerettsanalyse som helsedepartementet har gitt bud om. Som 

organisasjon dedikert til lov og rett kan vi ikke stå for dette. Tatt i betraktning derfor at 

narkotikaloven fortsetter sin unødvendige ødeleggelse fordi riksadvokatembetet er en av flere 

instanser som har sviktet, ber vi riksadvokaten og hans kontor ikke bare tenke seg om, men at 

dere opphører 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 autonomi på narkotikapolitikkens område, men det 

fritar ikke for personlig ansvar. Riksadvokaten og nærmeste medarbeidere er tilstrekkelig 

informert til å vite bedre. Fra denne dag er dere derfor personlig ansvarlige for de pågripelser 

som gjøres og de sakene som etaten reiser for retten. I den grad dere 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 jakten på 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 dere, når den dagen kommer, forsvare 

handlingene? Hvordan kan dere, uten å krenke prinsippene om likhet, autonomi, 

proporsjonalitet og frihetspresumsjon—og slik 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.2 Dette er 

spørsmål som vi forventer kan bli rettet mot riksadvokaten og medarbeidere, 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 dere holdt ansvarlig 

 
2 Fem spørsmål som oppsummerer forbudstilhengernes bevisbyrde finnes her. 

https://www.riksadvokaten.no/document/horingsuttalelse-om-rusreform/
https://www.dagsavisen.no/debatt/hvorfor-insistere-pa-straff-1.1637654
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_9919d39084a6437c9d3ce526787aeb2d.pdf
https://www.arodpolicies.org/five-questions-that-must-be-answere
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for forbrytelser mot menneskeheten og kan bare leve straffefri i den grad ansatte avstår fra 

videre vilkårlig forfølgelse. I denne forbindelse, vil vi mer direkte tilby en vei ut av uføret. 
 

Tilbud om aktivering av grunnlovssporet 

For å fremskynde den politiske prosessen og begrense den skade som et post-konstitusjonelt 

samfunn påfører sine innbyggere, ønsker vi å aktivere rettsvesenets forpliktelser overfor 

forfulgte grupperinger. Som leder for en organisasjon dedikert til dette formålet, oppbevarer 

jeg derfor en mindre mengde cannabisprodukter og vil overgi dem til statens tjenestemenn 

ved egnet mulighet.  

Det blir opp til riksadvokaten og hans kontor hvordan pågripelsen/overrekkelsen eventuelt 

skal foregå. Dere kan enten ordne dette på anstendig vis, ett som ikke ytterligere ødelegger 

livet for min datter og nærmeste familie, eller dere kan sparke inn dører. Dere vet uansett 

hvem jeg er og hvordan dere får tak i meg, og at jeg vil benytte meg av min rett til et 

menneskerettsforsvar. 

Riksadvokaten vet også at jeg har en prosedabel påstand, en som sammenfaller med 

rusreformutvalgets konklusjoner. I tillegg er riksadvokaten informert om de punkter hvor 

Norge ikke tilfredsstiller internasjonale retningslinjer på det ruspolitiske området, at jeg går til 

dette skritt fordi de forfulgte i 10 år har blitt nektet et effektivt rettsmiddel, og at skadebildet 

som følger er for stort til å ignoreres. 

Jeg gjør derfor, med dette, min borgerplikt. Jeg ber ikke om å bli ansett på mildest mulig måte, 

men om en rettsprosess som er rettsstaten verdig, og på vegne av de forfulgte grupperingene 

håper AROD på et konstruktivt samarbeid videre—ett som kan sørge for at vi ikke igjen faller 

utenfor rettsstatens nett.  

Vi ser frem til å høre fra riksadvokaten om dette. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Roar Mikalsen 

Leder for AROD, 

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk 

https://www.arodpolicies.org/norway-activism
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_9919d39084a6437c9d3ce526787aeb2d.pdf
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754635-nims-selektive-fokus-pa-politivold
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_70bfd29de0a44c35a690a9038fe025b0.pdf

