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Politianmeldelse av Åshild Bruun-Gundersen
På vegne av landets befolkning vil AROD anmelde FrPs helsepolitiske talsperson Åshild BruunGundersen for brudd på konstitusjonelle forpliktelser og overlagt delaktighet i folkerettsforbrytelser. Hun har personlig ansvar for den død og lidelse som vilkårlig forfølgelse påfører
borgerne, og straffelovens §§ 101-109 om folkemord og forbrytelser mot menneskeheten
kommer til anvendelse.
Bakgrunnen er følgende:
Vår organisasjon har i lengre tid arbeidet for at politikerne skal ta folkerettslige forpliktelser
på alvor. Vi har gjort oppmerksom på at menneskerettslige perspektiv er oversett i den ruspolitiske prosessen, og vi har gjort gjeldene konstitusjonelt ansvar for å sikre rettighetsbildet
til de forfulgte grupperingene.
Til tross for dette har Stortinget ignorert problemstillingen. Den offentlige panikken som
rusreformrapporten belyste og som menneskerettighetskonvensjonene forplikter til oppgjør
med fortsetter å plage landet, og Åshild Bruun-Gundersen har markert seg som representant
for den fløy som i størst grad motarbeider fremskritt.
Vi har flere ganger kontaktet henne, men prinsipielle hensyn har ikke nådd frem. I stedet
legger Bruun-Gundersen for dagen en likegyldighet til rettighetstenkning som truer nasjonens
menneskerettslige engasjement. Hun fortsetter ikke bare å agitere for folkeforfølgelse på
tilbakeviste premisser, men motarbeider aktivt den innsats som rusreformutvalget la ned for
å sikre menneskerettighetene. Heller enn å alliere seg med prinsipper som må veie tungt om
man skal sikre en liberal rettsstat, stiller hun seg på side med fordommer og utdaterte
fiendebilder. Heller enn å bruke sin posisjon til å gi de forfulgte grupperingene oppreisning,
driver hun kamp for fortsatt politikk på totalitære betingelser. Og hun går nå i bresjen for en
resolusjon som er løsrevet fra enhver meningsbærende virkelighet—selv som definert av
regjeringens utvalg.
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Slik misbruker hun sin posisjon til å videreføre den moralske panikken som rusreformutvalget
har dokumentert som utslagsgivende for politikken i snart 60 år. Det er en nær sammenheng
mellom dette fenomenet og menneskerettsforbrytelser, og Bruun-Gundersen er tilstrekkelig
informert til å vite bedre.
Dette gjør FrPs helsepolitiske talsperson til en menneskerettsforbryter som staten må ta tak
i. Folkerettslige forpliktelser tilsier at et rettighetsbilde må avklares, og man kan ikke motsette
seg dette uten at konstitusjonelt ansvar følger. Flere organisasjoner jobber derfor for en
Sannhets- og Forsoningskommisjon. I takt med den økende oppvåkningen på rusfeltet er det
ingen vei utenom og staten må forberede seg på å ivareta et større ansvarsbilde.
Det kommer nemlig en tid hvor ubevissthet ikke lenger definerer ruspolitikken. Det vil da bli
opplagt at prinsipper som likhet, forholdsmessighet, selvbestemmelse og frihetspresumpsjon
definerer rett og galt også på dette samfunnsområdet, og at de som prøvde å fremme
bevissthet om dette ble motarbeidet av ansvarspersoner. I den grad disse har vært i posisjon
til å gjøre bedre—og jo lenger det går til en Sannhets- og Forsoningskommisjon er etablert—
desto større vil sviket være. Prisen nasjonen betaler for en ruspolitikk bygd på syndebukkmekanismen er alt for høy til å ignoreres, og vi ønsker derfor å gjøre et eksempel av BruunGundersen.
Vi stiller henne, med dette, til ansvar for den unødige død og ødeleggelse som en videreføring
av forbudslinjen påfører samfunnsstoffet, og vi forventer at politiet gjør jobben sin.
Politiets ansvar i tider med offentlig panikk
Dette innebærer at etaten stiller seg på samme side som riksadvokaten og de prinsipper som
hans kontor oppsummerte som sentrale for videreføringen av rettsstaten. Vi lever i en tid hvor
offentlig panikk er påvist, og det forklarer hvorfor politiet er splittet mellom de som kjemper
for et prinsipielt fundament og de som lar seg forlede av makt for maktens skyld. Vi har
imidlertid redegjort for den ukultur som sistnevnte krefter representerer, og vi forventer at
etterforskere og statsadvokater har integritet til å se på saken selv.
Gjør politiet det, vil dere finne at det narkotikafrie samfunnsidealet ikke bare fremmer hykleri
og dobbeltmoral som har satt Norge på toppen av overdosestatistikker i tiår, men at det
skaper skylapper som viderefører meget alvorlige systemiske overgrep mot sivilbefolkningen.
Politiets instrukser er klare på ansvaret for å avverge slike angrep. Nettsidene våre og
hyperlenkene gir ansatte et videre overblikk, og vi vil oversende mer dokumentasjon ved
behov.
Nå er det 30 års strafferamme for den klasse forbrytelser som Bruun-Gundersen er anmeldt
for. Det er god grunn til det, sett fra grunnlovens perspektiv. Det er sjelden at slike problemstillinger kommer på bordet, og når offentlige personer feiler sitt konstitusjonelle ansvar bør
en sterk reaksjon på plass. Intet er mer ødeleggende for samfunnets velferd, og FN selv
påpeker straffefrihet som den største trussel mot sikringen av menneskerettslige forpliktelser.
I den grad anmeldelsen tas på alvor sitter sånn sett Bruun-Gundersen ille i det. Det er ingen
foreldelsestid på denne typen forbrytelser, og nasjonens samvittighet er avhengig av et
etterkrigsoppgjør. Det er også statens verdighet.
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Politiet kan derfor regne med flere slike anmeldelser på veien til opprettelsen av en Sannhetsog Forsoningskommisjon. I den grad offentlige tjenestemenn svikter vil vi være der for å minne
dem på sitt ansvar for de forfulgte grupperingene, samt at vi er 10 år på overtid.
Dette betyr ikke at vi vil se de ivrigste forbudstilhengerne lide. Det betyr at vi vektlegger
essensielle hensyn, for som redegjort til riksadvokaten har den norske stat i over ti år nektet
de forfulgte en avklaring av rettighetsbildet sitt. Vi kommer ikke til å akseptere en slik status,
og om denne anmeldelsen henlegges vil det tolkes som nok et forsøk på å motarbeide
fremveksten av menneskerettsprinsippene. Vi kommer i så fall til å forfølge dette videre, og
politiet bør snarest opprette en gruppe for å undersøke hvordan etaten best mulig kan bistå
samfunnet i paradigmeskiftet.
Vi er midt i det. Den økende polariseringen er et tegn i tiden på at det gamle har utspilt sin
rolle og for å få den politiske prosessen tilbake på grunnlovssporet har vi ansvarliggjort flere
statsråder. Helsedepartementet har videresendt korrespondansen til Justisdepartementet for
ferdig behandling, og det er å håpe at departementet gjør en jobb som står støtt for ettertiden.
Allikevel, det er et systemisk press for å fortsette som før og Åshild Bruun-Gundersen er en
markert portvokter mot selvinnsikt og konsekvensutredning.
Vi ber derfor om at politiet tar tak i dette på en måte som ikke videre utsetter den selvransakelse som forbudstilhengerne må igjennom. I tider med moralsk panikk er det jo ikke
bare politikernes oppgave å kontrollere politiet; det er like mye politiets og ansvarsbevisste
samfunnsaktørers oppgave å passe på at politikerne gjør jobben sin, og vi ser frem til seriøs
behandling og snarlig svar.

Med vennlig hilsen

Roar Mikalsen
Leder for AROD
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