
 

 

Ditt navn: Graveteamet 

E-post: casperdinapoli@gmail.com  

Innspill: Dere har enkeltvis tidligere fått tilsendt kopi av Graveteamet på rusfeltet sin 

rapport, dokumentsamlingen fra vårt arbeide med offentlig innsyn i feltet i 

tekstformat som tar liten plass og er søkbar på egen PC eller mac med rett 

programvare samt hefter om cannabis fra Normal Norge basert på de beste 

metastudiene i tillegg til nylig innsendt innspill. 

Dette er å anse som formelle innspill til utvalget. 

Vi kommer til å forsøke å få ettersendt et felleseksemplar av det som tidligere ble 

sendt til dere enkeltvis som formelt innspill til utvalget over nyttår. 

Vi legger her ved de internasjonale anbefalingene om avkriminalisering og 

regulering fra FN og andre autoriteter på helse og rettigheter, som vi peker på 

flere steder: 

FNs høykommissær for menneskerettigheter 

https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16791&La

ngID=E 

Human Rights Watch 

https://www.hrw.org/news/2015/05/15/human-rights-watch-submission-office-

un-high-commissioner-human-rights-issue-drugs 

Den franske statens uavhengige kommisjon for menneskerettigheter 

http://www.cncdh.fr/sites/default/files/161108_cp_usages_de_drogues_et_droits_

de_lhomme_1.pdf 

http://www.cncdh.fr/sites/default/files/161108_avis_usages_de_drogues_et_droits

_de_lhomme_a5_0.pdf 

Verdens helseorganisasjon 

http://www.drugpolicy.org/news/2014/07/world-health-organization-calls-drug-

decriminalization-and-broad-drug-policy-reforms 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/discrimination-in-health-

care/en/ 

UNAIDS 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/do-no-harm 

UNDP 

http://www.tdpf.org.uk/blog/another-un-agency-savages-drug-war 

BMJ 

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/war-on-drugs-british-medical-

journal-heroin-cannabis-cocaine-a7417171.html 

The Lancet 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/24/top-medical-
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experts-say-we-should-decriminalize-all-drugs-and-maybe-go-even-

further/?utm_term=.41ae990d080c 

Tidsskrift for den norske legeforening 

http://tidsskriftet.no/2016/12/fra-redaktoren/stoff-straff-og-sosial-smitte 

American Civil Liberties Union 

https://www.aclu.org/issues/criminal-law-reform/drug-law-reform 

Flere anbefalinger 

http://www.tdpf.org.uk/blog/all-these-experts-and-agencies-say-dont-treat-drug-

users-criminals-its-time-politicians 

I tillegg ber vi dere lese denne nettsiden om ruskontrakter nøye, da 

fremstillingene som ofte gis i våre øyne ikke er til å stole på: 

https://normalnorge.no/ruskontrakt/ 

Dere bør sjekke med helsesøstrene som ikke ønsket å utføre dette hvorfor, og se 

på grunnleggende prinsipper i forhold til rettssikkerhet, dobbel straff, 

proporsjonalitet o.l. i forbindelse med dette kontrolltiltaket, som på en snikete 

måte ble solgt inn som frivillig.  

Det er et tiltak der virkningen ikke er bevist, som ikke er proporsjonalt i forhold 

til forbrytelsen og hvordan vi behandler ungdom som drikker, som i praksis 

gjennomføres med så stor grad av press at det er tvilsomt om det er frivillig, som 

er særlig krenkende når seksuelt misbrukt ungdom må vise frem kjønnsorganet, 

og som kan gjøre situasjonen verre for vanskeligstilt ungdom. Vi har ingen tro på 

at å bytte ut fremvisning av kjønnsorgan med spyttprøver bedrer situasjonen, vi 

får uansett en langvarig kontrollsituasjon og dobbel straff når ungdommen feiler, 

og det er ikke lenger frivillig slik det ble solgt inn som av Actis. 

Vi tror en omsorgsfull psykolog og fravær av tvang og kontroll er bedre, og 

mener ungdomskontrakt i mange tilfeller er et grovt overgrep mot ungdom som 

ikke hører hjemme i en rettsstat. 

Det er også viktig for oss at dere får med dere kritikken mot svindleren Thomas 

Lundqvist, som sprer svært skadelige og uvitenskapelige løgner om cannabis som 

stempler brukerne som permanent evneveike. 

Hele hasjavvenningen i Norge er basert på denne sjarlatanen, og 

helsemyndighetene har latt det (og mye annet rart) skje på deres vakt. 

Hvor stor vitenskapelig kompetanse de egentlig har, kan man spørre seg om, når 

både Hans Olav Fekjær, Willy Pedersen og de fleste andre rusforskere i Norge 

synes han ikke kan kalles forsker og rister på hodet over ham. 
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Vi mener dere bør anbefale at staten slutter å gi støtte til avholdsorganisasjonene. 

Det er så mye misbruk av penger og bortkastede penger, at dette hadde vært bedre 

brukt i det offentlige. 

Det bør ikke være religion, religiøse organisasjoner eller kvakksalveri involvert 

når skattebetalernes penger skal brukes på å hjelpe mennesker med det som er et 

medisinsk problem. Marita-Stiftelsen, Pinsevennenes Evangeliesenter og 

Retretten bør derfor legges ned, og Blå Kors bør eksproprieres og legges under 

helseforetakene. 

Jeg 

samtykker 

i at 

nettstedet 

lagrer min 

informasj

on.: 

Checked 

 

 

 

Ditt navn: 

Graveteamet 

E-post: casperdinapoli@gmail.com  

Innspill: Da er vår rapport basert på egen granskning av rusfeltet samt hefter om 

cannabis, FN-plakat og klagemal for klage på straff for bruk av rusmidler 

sendt dere i posten. All tekst, med unntak av FN-plakaten, er forfattet av 

samme anonyme aktivist, i tilfelle dere skulle få inntrykk av at det er å ta 

fra andre når vi sender hefter fra Normal Norge o.l. 

Cannabis-heftene er basert på den beste metastudiene som er tilgjengelig 

(blant annet Hall 2014, Room m.fl. 2008) og aktivisten som har forfattet 

dem har en solid akademisk bakgrunn. Man har forsøkt å være så 

nyanserte som mulig, i motsetning til Actis, som farer med ren løgn og 

kalkulert misvisende fremstilliger, og Thomas Lundqvist og HAP-

miljøet, som også dikter helt fritt (dette ifølge en rekke fremtredende 

rusforskere vi har vært i kontakt med). Vi har forøvrig en del 

dokumentasjon som tilbakeviser Lundqvist og avslører han som en 

sjarlatan om det skulle være av interesse. Både Willy Pedersen, Hans 

Olav Fekjær, Jørgen Bramness og Ted Goldberg mener at han ikke 

kvalifiserer som forsker, og rister oppgitt over hodet på ham (vi har vært i 

kontakt med alle disse). Det er en skandale at hasjavvenningen i Norge er 

basert på ham, særlig siden fremstillingene hans er egnet til å fremkalle 

en skadelig nocibo-effekt (man forteller noen at de er sykere enn de er). 

Etter vårt syn burde Statens Helsetilsyn sette en stopper både for bruken 

av Lundqvist i hasjavvenning samt bruken av skattepenger på 

kvakksalveri som akupunktur. 

Anbefaler forøvrg kronikken Cannabis-bløffen av Mikal Hem, som ble 

publisert i BT for noen år tilbake. 
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Normals nettsider er også en meget god ressurs, blant annet med lenker 

til rapporter og artikler i debatten: 

https://normalnorge.no/rapporter/ 

https://normalnorge.no/debatt/ 

Jeg samtykker i at 

nettstedet lagrer 

min informasjon.: 

Checked 

 

 

Ditt navn: Graveteamet 

E-post: casperdinapoli@gmail.com  

Innspill: Wikipedia-artikkelen om cannabis på norsk holder forøvrig høyere 

kvalitet enn den på engelsk. Det er antakelig den beste på noe språk. 

Anbefales: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(rusmiddel) 

Willy Pedersen anbefaler den også. 

Jeg samtykker i at 

nettstedet lagrer min 

informasjon.: 

Checked 
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