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Henvendelse om kontaktperson i Politiet 

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) viser til tidligere korrespondanse. Vi har 

ennå ikke hørt fra etaten etter vår anmeldelse av FrPs helsepolitiske talsperson, og vi ber om 

at saken får prioritet.  

Vi ber også, i forbindelse med en sivil ulydighetskampanje, om en kontaktperson i politiet. 

Som det går frem av tidligere korrespondanse, denne pressemeldingen, samt dette brevet til 

helseministeren, har den politiske prosessen spilt fallitt. Vi vil derfor ha et cannabis utsalg 

utenfor politihuset lørdag den 11. september kl. 1300, og vi vil at alt skal gå ryddig for seg. 

Kampanje for Menneskerettighetene 

AROD gjør ikke dette for å provosere, men for å komme problemstillingen rundt salg til livs 

og for å fremme et lenge oversett rettighetsbilde. Vi ser det som i politiets arbeidsinstruks å 

verne om rettsstatens verdier, og vi inviterer etaten til å vise seg fra sin beste side.  

Vi har alle interesse av å stå sammen i dette som er den viktigste problemstillingen å gjøre 

siden krigen. Sett fra et konstitusjonelt og samfunnsmessig perspektiv er behovet for en 

menneskerettsanalyse presserende, og etaten må ta høyde for at den vil vurderes ut ifra 

behandlingen av begivenhetene den 11. september. Vi vil derfor ha et best mulig samarbeid 

med politiet i denne sivil ulydighetskampanjen, samtidig som vi forstår at det, fra lovens 

side, er visse bekymringer. Vi ser en kontaktperson som et utgangspunkt for å imøtekomme 

politi og påtalemyndighet på dette området, og vi vil i forkant ivareta de mest åpenbare.  

(1) Hvor kommer cannabisen fra? Som leder for en organisasjon tilegnet rettighetsbildet til 

de forfulgte grupperingene, har vår leder kontakt med politisk engasjerte. Vi har blant annet 

gitt råd om rettigheter til medisinske cannabis brukere, og vi vil ha tilgjengelig noe 

overskuddsmateriale fra dette miljøet.  

(2) Hvor mye er det snakk om? Den totale mengden vil ligge noe i overkant av de foreslåtte 

grenseverdiene. Dette for å poengtere rusreformens blindsone og utløse statens 

forpliktelser til de forfulgte grupperingene.  

https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_131be0f2c8fc4b82887431ed6b14dc5a.pdf
https://www.arodpolicies.org/pressemelding
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_cc372f4446eb4d139669e758a6e47cd0.pdf
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(3) ARODs leder har en datter på fire år. Hva har hans engasjement å si for hennes trygghet? 

Barnevernet har tidligere utredet problemstillingen gjennom anmeldte og uanmeldte besøk. 

Samtlige rapporter bekrefter at datteren har sunne rammer og en normal vekst. Som det 

fremgår over, vil heller ikke forviklinger knyttet til innkjøp av stoffene være et problem.  

AROD har i årevis hatt kontakt med politiske aktivister og medisinske brukere fra rusmiljøet, 

og vi støtter ikke kriminelle gjenger.  

Vi minner om at målet med denne kampanjen er å gi organisert kriminalitet et nådestøt og gi 

samfunnet tilbake de vekstbetingelser som lå til grunn før en ruspolitikk på totalitære 

prinsipper tok oss på avveie.  

Den eneste faktiske bekymringen tilknyttet datterens trygghet ligger derfor i hva politiet selv 

kan finne på. Etter over 50 år i det narkotikafrie samfunnsidealets tjeneste, har det utviklet 

seg et miljø som er sterkt formet av fiendebilders innflytelse. Ikke bare har tilbuds- og 

etterspørselsproblematikken blitt forvridd til en offer og overgriper kontekst, men en kultur 

er oppstått hvor makt og angrep blir brukt mot de som ser ting annerledes. 

Da politiet tidligere har kastet ledende politiske aktivister på glattcelle, samt ransaket bopel, 

på grunnlag av engasjement i cannabis-marsjen, ser vi det som sannsynlig at etaten ikke vil 

stille med mer fredfulle midler i denne kampanjen, og det eneste som kan holde disse 

tendensene tilbake er den konstitusjonelle fallhøyden som mer fremsynte jurister ser 

konturene av.  

Riksadvokaten selv har støttet rusreformen med en tilslutning til de samme prinsipper som 

ligger bak ARODs prosjekt; AROD har dokumentert sammenhengen mellom disse 

prinsippene, ruspolitikken, og tidligere forbrytelser mot menneskeheten, og spørsmålet er 

ikke om, men når en sannhets og forsoningskommisjon blir etablert.  

AROD ligger bare litt foran sin tid, og vi erkjenner derfor at det vil være en viss uenighet i 

etaten innad hvordan saken bør behandles. En side vil føle dette som et angrep på alt hellig 

og vil ønske å svare deretter, mens den andre vil kjenne at en større sannhet er i ferd med å 

etablere seg. Det sier seg selv at det er denne delen av etaten som må lede videre om 

politiet skal komme ut av prosessen med noen videre verdighet i behold, men det gjenstår å 

se hvor modne politiet er for utfordringene i sin samtid.  

AROD har uansett, med dette, ivaretatt de mest åpenbare bekymringene. Den mest alvorlige 

uroen tilknyttet prosjektet er den indignasjon og harme som enkelte forbudstilhengere vil 

ha, da det gjør vondt å ta et prinsipielt oppgjør med et korstog som så mange knytter ære og 

identitet til. Politiet har sånn sett et ansvar for å ikke villede om problemstillingen, men 

fremstå som et verktøy for forsoning. Vi ber en kontaktperson si ifra om det er andre 

punkter som ikke dekkes, men vi går ut fra at videre usikkerheter omhandler om det finnes 

noen gangbare argumenter for frifinnelse, og for denne delen av problemstillingen viser vi til 

den tilgjengelige informasjonen.  

https://www.selfpublishingreview.com/2021/07/review-human-rising-by-roar-mikalsen/?fbclid=IwAR2bG64FnjnHe3yPC1GYmlrVmChCdXXn5haTxYlXZVPtfNLk8ZAjbeg01ek
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Presseskrivet og brevet til helseministeren vil være et godt sted å begynne, og Life Liberty 

Books har opprettet en blogg for den som vil følge saken videre. Alt skal med det være klart 

fra ARODs side, og viser vi frem til å høre fra politiet så fort som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Roar Mikalsen 

Leder for AROD 

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk 

https://www.arodpolicies.org/pressemelding
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_cc372f4446eb4d139669e758a6e47cd0.pdf
https://lifelibertybooks.com/blogpost/

