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VEDRØRENDE RUSPOLITIKK, MENNESKERETTIGHETER, OG UTVALGETS ARBEID 
 

Vi viser til tidligere korrespondanse. 
 
Som det går frem av denne har vi fokusert på den del av mandatet som berører 
rettighetsbildet til brukerne og det er i dag enkelt nok å legge frem dokumentasjon som viser 
forbudslinjens forklaringsproblem målt opp mot menneskerettighetene og konstitusjonelle 
forpliktelser. 
 
Rusreformutvalget har allerede mottatt brev og bøker som forklarer hvorfor, men allikevel er 
det i dag et åpent spørsmål om utvalget vil ta tak i den biten som har med dette å gjøre.  
 
Tvert imot har den røde tråden så langt vært politikernes iver etter å få en reform på plass 
som bøter på det større problembildet uten at man helt vil ta inn over seg om staten med 
noen rettmessighet kan nekte borgerne selvbestemmelsesrett i utgangspunktet og AROD og 
andre organisasjoner har påpekt viktigheten av at prinsipiell tenkning kommer til sin rett. 
 
Bare dette kan avklare rettighetsbildet til brukerne og selgerne av illegale stoffer, men så langt 
har altså fordommer fått råde.  
 
Det kommer i denne sammenheng ikke som noen overraskelse at landets brukerbefolkning i 
økende grad har meldt sin skepsis til rusreformen og det nylig opprettede skyggeutvalget er 
bare ett av mange tegn på den økende motstanden fra deres side. For informerte aktører er 
det ingen tvil om at grunnlovsmessige prinsipper må ligge til grunn for fremtidens ruspolitikk, 
og de kjenner intuitivt at et nytt systemovergrep er i ferd med å skje. 
 
Selv politikere på Stortinget har sagt seg enige i at vi ikke kan vente to år på et utvalg som ser 
nærmere på det underordnede bildet når vi vet at dagens politikk tar livet av flere hundre 
nordmenn i året. For landets brukere og deres pårørende skinner det derfor lett igjennom at 
videre press fra denne side er avgjørende for at brukernes rettighetsbilde tilsikres og vi 
overleverer i den forbindelse Rusreformutvalget vårt siste arbeid. 
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Boken Human Rising: The Prohibitionist Psychosis and its Constitutional Implications 
dokumenterer narkotikakrigens funksjon og konsekvens i det vestlige samfunn. Med 
utgangspunkt i Første prinsipper viser den at det ikke finnes noen juridisk eller moralsk 
rettmessighet bak narkotikalovgivningen og at det bare er ubevissthet og maktpolitikk som gir 
den liv.  
 
Dere er allerede gjort kjent med bakgrunnsbildet for disse påstandene. Boken er utformet for 
å ivareta videre motforestillinger og vi overrekker den som et argument fra brukernes side på 
at dagens regime er i motstrid med grunnlovsmessige forpliktelser. 
 
Vi ber deg levere den videre til andre involverte. Amnesty International har allerede mottatt 
den som en klage fra norske rusbrukere på at rettighetsbildet deres er ignorert, og fordi rundt 
30 prosent av landets fanger nå, per definisjon, er politiske fanger ligger det i kortene at denne 
problemstillingen har prioritet. Så snart dere har fått en viss oversikt over situasjonsbildet ser 
vi således frem til en videre forsikring fra Rusreformutvalgets side på at dere tar borgernes 
rettighetsbilde på alvor. 
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