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ÅRSMELDING AROD 2018
Medlemmer i styret i perioden: Roar Mikalsen (leder), Stian Simonsen (nestleder og
kasserer), Jan Erik Enerud.
Møtevirksomhet:
Det har ikke blitt avholdt formelle møter, bortsett fra årsmøtet.
Aktivitet:
AROD har vært aktive i forhold til Helse- og Omsorgskomiteens arbeid og dyttet på for en
offentlig utredning av ruspolitikken. Vi deltok på høringene der vi gjorde gjeldende at
lovforslagene ikke gikk langt nok i å tilsikre brukernes rettighetsbilde og gjorde det klart at
bare en NOU som så nærmere på grunnlovsbildet—det vil si, med hvilken rett staten nekter
folk selvbestemmelsesrett i disse spørsmålene—var forsvarlig.
Vi kontaktet komiteens medlemmer i forkant og etterkant av høringene med materiale som
bekreftet viktigheten av dette blir gjort skikkelig, gjennom en uavhengig, upartisk, og
kompetent kommisjon med grunnlovens prinsipper som utgangspunkt. Vi samarbeidet med
andre organisasjoner som Emma Sofia og Graveteamet i dette, men så oss etter hvert
forpliktet til å anmelde Helseministeren, samt Helse- og omsorgskomiteens medlemmer, til
Kontroll- og Konstitusjonskomiteen for deres aktive motarbeidelse av brukernes
rettighetsbilde.
Tross purringer har vi ennå til gode å høre fra Kontroll- og Konstitusjonskomiteen om dette.
Det gjenstår således å se om dens medlemmer tar sine plikter på alvor. Men vi har i tillegg til
dette, på vegne av verdens 200-300 millioner rusbrukere, levert inn en klage til FNs
Menneskerettighetskomite, en som professor Douglas Husak, David Nutt og andre har gitt
oss god respons på.
For videre å tilsikre det norske folk et rettighetsbilde, har vi hatt en god korrespondanse med
Runar Torgersen, lederen for det nylig opprettede Rusreformutvalget. Vi ber dette utvalget

forholde seg til den delen av mandatet som har med menneskerettighetene og forholdet til
Grunnloven å gjøre, og vi ber om at de følger grunnlovssporet videre i prosessen.
AROD var med på en høringsrunde i forhold til dette den 13.11. og vi fikk senere tilbakemelding fra et medlem av Rusreformutvalget som konkluderte med at «vi må tenke
prinsipielt, ellers risikerer vi å gå oss vill.»
Det ser altså ut til at AROD endelig har lyktes i sin ambisjon om å øve et påtrykk på den
politiske prosessen og vi ser frem til videre samarbeid med utvalget og andre aktører rundt
dette.
Når det gjelder det faglige, har Mikalsen utgitt en ny bok (Human Rising: The Prohibitionist
Psychosis and its Constitutional Implications) som viser hvordan ubevissthet og maktpolitikk
ligger til grunn for forbudslinjens troverdighet. Denne vil bli brukt av COPOLAD i deres videre
arbeide for en mer oppegående ruspolitikk og er sendt til et førtitalls land i forkant av neste
års FN møte. Vi har fått god respons fra tre land, inkludert Iran, Mexico, og den Tsjekkiske
Republikk, samt flere NGOs. Vi er derfor håpefulle foran neste års CND møte, og denne
boken er videre levert norske myndigheter som et ledd i vår kamp for folkets rettighetsbilde.
For å få mer slagkraft har Mikalsen også søkt om midler fra et internasjonalt menneskerettsfond (Echoing Green), og vi får se neste år hvordan det går. Vi har også søkt om å få bli
med på møter i FN i forkant av neste års CND High Level Session, men fikk avslag.
For øvrig har Stian oppdatert nettsidene våre. Ellen var vår representant på FTR’s konferanse
i sommer og har fått facebook profilen vår opp med hyppige oppdateringer og utstrakte
hender til resten av rusreformmiljøet. Vi har også besøkt belastede miljøer og informert
brukere om rettighetsbildet deres (Takk, Ronny) og ellers i vårt daglige virke benyttet oss av
de muligheter vi har for å styrke norske og utenlandske borgeres folkerettslige engasjement,
samt respekten for menneskerettigheter.
Vi takker for i år og ser frem til godt samarbeid i 2019 og veien mot en videre
menneskerettslig kalibrering av vårt rettsvesen.
Med vennlig hilsen

Roar Mikalsen, Leder, AROD

