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Politianmeldelse av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 

På vegne av den norske befolkning vil alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk 

(AROD) politianmelde helse- og omsorgsministeren for orkestrering og videreføring av 

menneskerettsbrudd. Ingvild Kjerkol har personlig ansvar for den død, sykdom og 

lidelse som vilkårlig forfølgelse påfører borgerne og straffelovens §§ 101-109 om 

folkemord og forbrytelser mot menneskeheten kommer til anvendelse. 

Bakgrunnen er følgende: 

Med rusreformrapportens betraktninger om straff og menneskerettigheter, samt 

økende internasjonal regulering av cannabis, er det ikke mulig å utelukke legalisering 

fra et rettighetsspørsmål. Det sivile samfunn har i en årrekke arbeidet for at den 

politiske prosessen skal reflektere dette, men den offentlige panikken som rusutvalget 

påviste fortsetter å definere politikken. 

Det er en opplagt sammenheng mellom dette fenomenet og menneskerettsbrudd. I 

den grad offentlig panikk har bestemt ruspolitikken vil samfunnet være plaget av 

vilkårlig forfølgelse, og jussprofessorer erkjenner at det hvert år begås tusenvis av 

menneskerettsbrudd bare i mindre saker. Hvordan det står til med større straffesaker 

er det ingen som vet, fordi Kjerkol og andre politikere har gjort sitt for å mørklegge 

området.  

Gjennom arbeidet i Helse- og omsorgskomiteen sørget Kjerkol mfl. for at Stortinget 

ignorerte menneskerettighetenes relevans i rusreformen. AROD informerte om at 

straff i økende grad ble sett som uforenelig med menneskerettigheter, at et regulert 

marked måtte inkluderes i en rettighetsanalyse, og at rusrapporten la bevisbyrden på 

forbudstilhengerne, men Kjerkol ville ikke belyse et rettighetsbilde. Hun ville heller 

videreføre straff på tilbakeviste premisser, og som helseminister har Kjerkol fortsatt å 

beskytte forbudslinjen fra en menneskerettsanalyse.  

Det er innen nå opplagt at helseministeren, med dette, har sviktet sitt ansvar. Straff 

må begrunnes og jo lenger straff desto bedre dokumentert må nyttefunksjonen være, 
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men intet tilsier at straff kan forsvares. Rusrapporten var klar på dette, men heller enn 

å ta konsekvensene av et ansvarsbilde, har Kjerkol satt Arbeiderpartiets program foran 

menneskerettighetene. Det at jussprofessorer advarer mot Aps forslag til rusreform og 

varsler om store og pågående menneskerettsbrudd spiller tydelig ingen rolle, ei heller 

at forbudstilhengerne, for å fortsette sitt regime, må leve med skylapper som er 

opplagte: Kjerkols svar på det sivile samfunns spørsmål om menneskerettigheter vitner 

om en total kapitulasjon hvor verken fornuft eller rettsstatsprinsipper når frem, og hun 

står igjen som ansvarlig for en politikk som er løsrevet fra konstitusjonelt fundament—

selv som definert av regjeringens utvalg.  

Slik misbruker Kjerkol sin posisjon til å videreføre offentlig panikk. Takket være 

skylappene til helseministeren forblir rundt 300.000 nordmenn urettmessig forfulgt. 

30.000 straffesaker kjøres årlig igjennom systemet med tusenvis av frihetsberøvelser 

og hundrevis av dødsfall som konsekvens, alt basert på hyklersk dobbeltmoral, og dette 

gjør Ingvild Kjerkol til en menneskerettsforbryter som den høyere påtalemyndighet må 

stanse.  

Dette er kontroversielt og mulig ubehagelig. Allikevel, prisen nasjonen betaler for en 

ruspolitikk bygd på syndebukkmekanismen er alt for høy til å ignoreres, og bare en 

sannhets- og forsoningskommisjon kan gjøre opp for den skade som er forvoldt. AROD 

ønsker derfor å gjøre et eksempel av helseministeren ved å holde Kjerkol ansvarlig for 

den unødige død og ødeleggelse som videreføringen av straff innebærer, og vi forventer 

at politiet gjør jobben sin. 

Politiets ansvar  

Dette innebærer at politiet stiller seg på side med menneskerettighetene. Vi lever i en 

tid hvor offentlig panikk er påvist, og det forklarer hvorfor etaten er splittet mellom de 

som kjemper for et prinsipielt fundament og dem som lar seg forlede av fiendebilder. 

AROD har imidlertid redegjort for den skade som sistnevnte påfører, og vi forventer at 

etterforskere og statsadvokater behandler saken profesjonelt.  

Gjør politi- og påtalemyndighet det, vil dere finne at det narkotikafrie samfunnsidealet 

ikke bare fremmer dobbeltmoral som har satt Norge på toppen av overdosestatistikker 

i 40 år, men at det skaper skylapper som viderefører systemiske overgrep. Bare i år vil 

politiet begå titusenvis av menneskerettsbrudd fordi Kjerkol ikke innser forbudslinjens 

problem, og politiets instruks innebærer et ansvar for å rydde opp når ledelsen svikter.  

Det er ingen tvil om at Justisdepartementet, Helsedepartementet og politidirektoratet 

i denne sammenheng har store svin på skogen. Riksadvokatens rapport om maktbruk 

i mindre narkotikasaker vitner om manglende fagledelse og er ille nok, men et langt 

større bilde fortsetter å være mørklagt. Det er derfor AROD satte opp en bod med 

cannabis og psilocybin produkter utenfor Politihuset den 11. september 2021: Vi innså 

at den politiske prosessen var for preget av panikk til at menneskerettigheter kunne nå 
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frem og tok med dette skrittet ruspolitikken ut av politikernes hender. Vi ser heller til 

domstolene for en generell menneskerettsanalyse, og til sommeren skal den politiske 

prosessen kvalitetssikres.  

Helseministeren er innkalt som vitne. Godt mulig vil Kjerkol motsette seg vitneplikten, 

idet hun og hennes likesinnede bare kan trives i den grad de skjermes for lyset fra 

menneskerettighetene. Det er slik ruspolitikken har fortsatt frem til i dag, men keiseren 

er avkledt alle klær og det er 30 års strafferamme for den klasse forbrytelser som 

Kjerkol begår. Det er god grunn til det. Statens autoritet avhenger av at ledende 

stilinger tar rettsstatsgarantier på alvor, og når individer feiler sitt ansvar så overlagt 

som helseministeren må en sterk reaksjon på plass. Intet er mer ødeleggende for 

samfunnets velferd og FN påpeker straffefrihet som den største trussel mot sikringen 

av menneskerettslige forpliktelser.  

Kjerkol sitter derfor ille i det. Det er ingen foreldelsestid for slike forbrytelser, og ikke 

bare nasjonens samvittighet men statens verdighet avhenger av et etterkrigsoppgjør. 

Politiet kan derfor regne med flere slike anmeldelser på veien mot en sannhets- og 

forsoningskommisjon. I den grad offentlige tjenestemenn svikter, vil AROD minne om 

ansvaret for de forfulgte grupperingene, samt at vi er 10 år på overtid.  

Dette betyr ikke at vi vil se forbudstilhengerne lide. Det betyr at vi vektlegger 

essensielle hensyn, for den norske stat har i over ti år nektet de forfulgte en avklaring 

av rettighetsbildet sitt. Vi kommer ikke til å akseptere en slik status, og om anmeldelsen 

av helseministeren henlegges vil det tolkes som et forsøk på å motarbeide fremveksten 

av menneskerettighetene. AROD kommer i så fall til å forfølge saken videre, og heller 

enn å fortsette på autopilot bør politiet bistå samfunnet i paradigmeskiftet.  

Vi er midt i det. Den økende polariseringen er et tegn på at det gamle har utspilt sin 

rolle, men Kjerkol forblir portvokter mot selvinnsikt og konsekvensutredning på system 

nivå. Vi ber derfor om at politiet tar tak i ministeren på en måte som ikke utsetter den 

selvransakelse som nasjonens psyke må igjennom. I tider med moralsk panikk er det 

ikke bare politikernes oppgave å kontrollere politiet; det er like mye politiets oppgave 

å få den politiske prosessen på rett kjøl, og vi ser frem til seriøs behandling. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Roar Mikalsen 

Leder for AROD 
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