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Oppfølging vedr. Ruspolitikk og Grunnlovsmessige Prinsipper
Vi viser til tidligere korrespondanse hvor vi gjør gjeldende at rusbrukernes rettighetsbilde er
krenket; at ubevissthet og maktpolitikk frem til i dag har definert ruspolitikken; og at
rusreformutvalget derfor må vektlegge og fokusere på den delen av mandatet som berører
forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene.
Dette er ikke bare den eneste måten dere kan berede grunnen for en politikk som tåler
fornuftsbasert kritikk. Det er også den eneste måten dere kan avhjelpe skadebildet som
offentlige tjenestemenn i krigspsykose har påført nasjonen, og om dere ikke vil gå i den samme
konstitusjonelle fella som helseministeren og Helse- og Omsorgskomiteen før dere—den som
per definisjon gjør dere til landssvikere for ettertiden og kommende generasjoner—må dere
raskest mulig legge første prinsipper til grunn.
Dette innebærer at dere må legge alle andre, underordnede hensyn og fokus til side og sørge
for opprettelsen av en uavhengig, upartisk, og kompetent kommisjon, en hvor rusbrukernes
rettighetsbilde kan bli kartlagt og avklart.
Viktigheten av dette er gjort klart for rusreformutvalget før og vi skal ikke si mer om den
forbrytelse det er nekte en minoritet tilgang til effektive rettsmidler. Vi bare minner om at den
norske stat, i over ti år, har nektet rusbrukerne sin rett til å få avklart rettighetsbildet sitt; at
vi derfor lever under et post-konstitusjonelt regime, og at det å ta del i folkeforfølgelser på
ugyldig grunnlag eller motsette seg de retningslinjer som gjelder når menneskerettsbrudd er
gjort gjeldende er meget alvorlig. I begge tilfeller påhviler et personlig straffeansvar for
konstitusjonelt forræderi, og vi ber dere undersøke nøye hvilken grunn dere står på.
Det ligger jo i kortene at det er kun fordi den kollektive psykosen ennå har en viss vekt at
situasjonsbildet ikke er korrigert. Allikevel, så snart avstanden mellom teori og praksis går opp
for folk står falske autoriteter for fall, og vi ser internasjonalt at denne prosessen er godt i
gang. Rusreformutvalget gjør derfor klokt i å gi problemstillingen oppmerksomheten som den
fortjener, og vi oversender i denne sammenheng vår korrespondanse med Kontroll- og
Konstitusjonskomiteen.

Som dere kan se av denne, har overnevnte politikerne sviktet sitt konstitusjonelle ansvar
grovt, og dere har nå det beste mulige utgangspunkt for veien videre.
Vår organisasjon ønsker, med dette, Rusreformutvalget lykke til i arbeidet.
Med vennlig hilsen

Roar Mikalsen,
Leder for AROD
The Alliance for Rights-Oriented Drug Policies.
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