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Vedrørende henvendelse om FNs Narkotikakommisjon (CND) og
menneskerettigheter
Jeg viser til deres henvendelse datert 10. desember i år hvor det bes om at regjeringen
reagerer på tilfellet der FNs Narkotikakommisjon (Commission on Narcotic Drugs - CND)
nektet lederen for FNs arbeidsgruppe for vilkårlig forvaring (Working Group on Arbitrary
Detention - WG), Dr. Elina Steinerte, å presentere en rapport. Rapporten beskriver
menneskerettsstridige handlinger begått i innsatsen mot narkotika, og oppfordrer
medlemsland til handling.
Det prinsipielle i denne sammenheng og som jeg velger å kommentere, gjelder praksisen
med å tillate uttalelser fra ikke-medlemsstater og andre FN-organer under dagsordenpunktet
"Any other business" i forbindelse med møter i CND. Det er et viktig prinsipp og en praksis
som Norge stiller seg bak. Kommisjonen bør være åpen for og interessert i å høre
informasjon og synspunkter fra ulike eksterne aktører, herunder uttalelser som fremmer
beskyttelse og respekt for menneskerettighetene og verdigheten til alle mennesker. At den
nevnte rapporten ble nektet framført blir i dette perspektivet svært uheldig og forhåpentligvis
et engangstilfelle som ikke danner en uønsket presedens.
Under nevnte dagsordenpunkt ble det framført flere innlegg som uttrykte tydelige
innvendinger mot beslutningen om å nekte at rapporten ble framlagt. Blant disse var innlegg
fra den belgiske ambassadøren på vegne av gruppen av vesteuropeiske og andre land
(WEOG) hvor Norge er medlem, og innlegg fra EU som Norge hadde sluttet seg til.
Dere ber meg også om å sikre at regjeringen står opp for en ruspolitikk som er forankret i
menneskerettighetene. Norsk posisjon har lenge vært og forblir å arbeide for at mennesker
som bruker illegale rusmidler har de samme rettigheter og krav, herunder til helsetjenester
og rettferdig rettergang, som alle andre borgere. Ingen skal miste sine menneskerettigheter
selv om de bruker illegale rusmidler.
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Avslutningsvis vil jeg minne om at Norge har ratifisert FNs erklæring om menneskerettigheter
og at EMK er tatt inn i norsk lov.
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