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Vedrørende henvendelse om narkotikalovgivning 

Vi viser til deres henvendelse av 10. januar 2019 angående posisjonen til ny ledelse av 

Norges institusjon for menneskerettigheter («NIM») til narkotikalovgivning. Vi viser også 

til brev av 10. august 2017 fra NIM til AROD der vi forsøkte å forklare Norges 

menneskerettighetsforpliktelser når det gjelder liberalisering av narkotikalovgivningen. 

NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med 

Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivningen, internasjonale traktater og 

folkeretten for øvrig. Vårt mandat og arbeidsmetode følger av Lov om Norges nasjonale 

institusjon for menneskerettigheter og FNs prinsipper om statusen til nasjonale 

institusjoner, de såkalte Paris-prinsippene. 

Liberalisering av narkotikalovgivning er et komplekst problem som har mange aspekter 

ved seg både politisk, sosialt og rettslig. Det er positivt at AROD og andre interessegrupper 

er aktivt involvert i dette problemet. Det er viktig å ha både offentlig og faglig debatt om 

dette spørsmålet basert på respekt for ulike argumenter og meninger. 

NIM har et bredt mandat som går ut på å jobbe med ulike 

menneskerettighetsutfordringer i Norge, og fokuserer på flere sårbare grupper. Som en 

uavhengig institusjon med begrenset kapasitet må vi gjøre egne prioriteringer knyttet til 

hvilke menneskerettighetsspørsmål og/eller sårbare grupper vi kan fokusere på. 

Når det gjelder personer med rusmiddelproblemer vurderer vi å fokusere på utfordringer 

som tvang i helse- og omsorgssektoren som direkte påvirker enkeltpersoner med 

narkotikaproblemer. Andre grupper som er viktig å fokusere innsatsen på er fengslede 

med narkotikaproblemer. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig for å identifisere relevante 

menneskerettighetsutfordringer for denne gruppen mennesker for å vurdere hvordan vi 

kan bidra med vår kompetanse og kapasitet. 
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