
 

1 

 

GADEJURISTEN 
Værnedamsvej 7A, 1. • DK-1819 Frederiksberg C • Tlf. 33 31 00 75 • Fax 33 31 00 78 • emk@gadejuristen.dk • www.gadejuristen.dk  

Fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr 

Ministeriet for sundhed og forebyggelse 

Slotholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

 

Kopi til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 

     

       

 18. januar 2012 

Vedr.: Danmarks medlemskab af FN’s Narkotikakommission 

FN’s Økonomiske og Sociale Råd valgte i april 2011 Danmark som medlem af FN’s 

Narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs (CND), for en 4-årig periode fra 1. januar 

2012.1 

CND er oprettet af FN’s Økonomiske og Sociale Råd og er tillige tillagt beføjelser efter de tre 

internationale narkotikakonventioner, og er således et af de vigtigste internationale organer for 

fastlæggelsen af den internationale narkotikapolitik.   

EU-formandskabet betyder samtidig, at Danmark varetager forhandlinger på vegne af EU i CND og 

Danmark får således en afgørende rolle i det internationale narkotikasamarbejde de kommende år 

og særligt i 2012. 

Der har gennem årene været begrænset fokus på Danmarks internationale narkotikapolitik og på 

den indflydelse international narkotikapolitik har på andre områder som eksempelvis beskyttelsen 

af fundamentale menneskerettigheder, bekæmpelsen af HIV/AIDS, det sikkerhedspolitiske område 

og demokrati- og udviklingsområdet, hvor Danmark i øvrigt er engageret international aktør.  

Med Danmarks aktuelle nøgleposition i det internationale narkotikasamarbejde vil dansk 

international narkotikapolitik kunne få væsentlig betydning for det internationale fokus og for den 

fortsatte udvikling af den internationale narkotikapolitik. Det er derfor nødvendigt, at regeringen, 

Folketinget og civilsamfundet sætter fokus på hvilken politik Danmark skal føre på området og 

hvilken rolle Danmark skal indtage i det internationale narkotikasamarbejde. 

Fra 12.-16. marts 2012 afholdes CND’s 55. samling i Wien. Den årlige samling er kommissionens 
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vigtigste beslutnings- og diskussionsforum. Danmark skal på baggrund af EU-formandskabet i 

samarbejde med EU-delegationen formulere og koordinere EU’s fælles positioner til 

dagsordenspunkter og resolutionsforslag samt forhandle på vegne af EU.  

Gadejuristen skal derfor tillade sig at opfordre regeringen til, som led i forberedelsen til 

deltagelsen i CND’s 55. samling, at arrangere et informations- og dialogmøde for politikere og 

civilsamfundet om international narkotikapolitik og hvilken rolle Danmark skal indtage i det 

internationale samarbejde. 

Gadejuristen tillader sig ligeledes at opfordre til, at regeringen tager skridt til at sikre, at 

Folketingspolitikere og repræsentanter for civilsamfundet bliver repræsenteret i Danmarks 

officielle delegation på samlingen i Wien.  

Gadejuristen ønsker at deltage i CND’s 55. samling som en del af den officielle danske delegation 

og vi håber, at regeringen vil inddrage BrugerForeningen, Foreningen for Aktive Stofbrugere, de 

førende danske menneskerettighedsorganisationer og institutioner samt NGO’er der arbejder på 

HIV/AIDS-området i det forberedende arbejde samt at sikre mulighed for deltagelse i den officielle 

delegation. 

Gadejuristen håber, at regeringen med Danmarks medlemskab af CND vil prioritere involveringen 

af politikere og civilsamfund i debatten om Danmarks bidrag til den fortsatte udvikling af den 

internationale narkotikapolitik. 
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