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Vedr. Svar fra Ligebehandlingsn ævnet af 21. februar 

Idet vi takker for svaret på vores brev af 9. februar, vil vi gerne tilføje yderligere 
vedrørende dette svar. 

 Vores klage vedrører den danske regerings indvending mod Bolivias forslag om en 
tilføjelse til UN Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 – denne aftale forpligter 
Andes-landene til at forbyde en årtusindgammel kulturel vane med at tygge blade fra 
coca-busken.Der findes ingen som helst indikation af, at forbruget af coca-bladet har 
nogen som helst negativ effekt på forbrugernes sundhed eller sociale velvære – 
tværtimod. 

 Det bolivianske forslag om tilføjelse sigter mod en ligebehandling af den andinske 
kultur i forhold til andre kulturer. Den nuværende tekst i FN-konventionen 
kriminaliserer en kulturel praksis, som opretholdes af millioner af personer i Andes-
landene. Konventionen blev underskrevet under tryk fra USA af den daværende 
Bolivianske regering, en militærdiktatur som ikke plejede at konsultere befolkningen. 
Den nuværende bolivianske regering ønsker at rette op på dette forhold ved at 
foreslå en tilføjelse, som ikke vil have nogen indflydelse på coca-bladets status i 
andre landes nationale lovgivning.Ved at modsætte sig denne tilføjelse underminerer 
den danske regering dette forsøg fra den bolivianske regering , og bliver derfor 
ansvarlig for opretholdelsen af en forskelsbehandling, hvilket har omfattende 
konsekvenser for millioner af personer. 

 Nogle problemer med oversættelse havde medført, at vores spørgsmål var blevet 
formuleret forkert. Vi forventer ikke, at I tager noget initiativ ift lovgivningen. Vi 
forventer, at I påbegynder en juridisk proces mod den danske regering – på samme 
måde som I ville gøre det, når en dansk arbejdsgiver ville fyre en af deres 
medarbejdere på grund af vedkommendes religion, seksuel orientering eller 
hudfarve. Ved at have underskrevet UN Declaration of the Rights of Indigenous 
People og Madrid-udtalelsen, har Danmark hermed forpligtet sig til en ligebehandling 
på internationalt plan mellem folk og kulturer. Ved at gå imod en revision af FN-
Konventionen vedrørende coca-bladet begiver den danske regering sig ud i en 
alvorlig overtrædelse af disse aftaler.  
 
Med venlig hilsen, 
 
Encod  
  
 


