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Varsel om sivil ulydighet og cannabis utsalg ved Politihuset
AROD viser til tidligere korrespondanse hvor helseministeren informeres om ansvarsbildet for
forfulgte grupperingene på rusfeltet, samt brev av 14. juni 2021, hvor ministeren viser til
stortingets behandling av rusreformen.
I en årrekke har vi forsøkt å få den norske stat til å anerkjenne folkerettslige forpliktelser på
dette området og vi finner ikke helseministerens svar betryggende. Tvert imot, ministeren er
kjent med rusreformrapportens påvisning av offentlig panikk som formgivende for politikken;
ministeren har fått dokumentert sammenhengen mellom dette fenomenet, ubevissthet,
syndebukkmekanismen, vilkårlig forfølgelse, og menneskerettsforbrytelser; ministeren er
informert om at det er det samme misforholdet mellom menneskerettighetsprinsippene og
ruspolitikken som det tidligere var mellom disse prinsippene og homofililovgivningen, og vi er
meget skuffet over manglende engasjement.
Ministeren har tross alt alle forutsetninger for å forstå urettferdigheten i ruspolitikken. Som
åpen homofil er statsråden del av en gruppering som tidligere ble jaktet på av politiet på grunn
av preferanser som andre, med ingen rett, kan blande seg inn i. Prinsipper som likhet,
selvbestemmelse, forholdsmessighet, og frihetspresumsjon ugyldiggjør slik statlig inngripen,
og den mest relevante forskjellen mellom homofile og narkotika brukere er at sistnevnte har
måttet lide langt mer for sine overbevisninger, at statens ansvarsbilde ennå ikke er erkjent, og
at vi har med en langt større rettsskandale å gjøre.
Mens homofiliforbudet for det meste var sovende, og få homofile faktisk fikk straff, oppklarer
politiet rundt 30.000 narkotikasaker i året. Den innsats som legges for dagen er langt mer
organisert, langt mer totalitær i sin tilnærmelse, og det forbløffer at helseministeren har
samvittighet til å lede an i undertrykkelsen. Den skjer på helseministerens vakt, etter at
ministeren er tilstrekkelig informert til å vite bedre, og AROD vil derfor sette opp et utsalgssted
for cannabis utenfor politihuset, lørdag den 11. september, 2021, slik at vi kan benytte
prøvelsesretten på loven.

Vår mest anerkjente jurist, Johs. Andenæs, omtalte prøvelsesretten som et kjernepunkt i
rettsstaten, og AROD vil bruke rettssystemet til å gjøre den jobben politikerne ikke vil gjøre.
Ifølge maktfordelingsprinsippet kan befolkningen bruke rettsapparatet til å fremme et
rettighetsbilde, og vi forventer at politi og påtalemyndighet vil støtte avklaringen av dette.
Vi gjør ikke dette for å provosere, men for å komme problemstillingen rundt salg til livs, og for
å hevde et rettighetsbilde på vegne av rusreformens forfulgte. Ved å sette opp dette
utsalgsstedet markerer vi ikke bare rusreformens blindsone, men vi sørger for bedre lover, og
vi gir rettsstaten oppreisning. Som nylig vist i Mexico og Sør-Afrika, når den politiske prosessen
svikter, er det opp til borgerne å sikre menneskerettighetene, og det er dette AROD gjør.
AROD ser sånn sett frem til den 11. september med en forventning om at alt skal gå ryddig for
seg og at vi snarest mulig kan få prosessert saken i rettsapparatet. Vi har på forhånd overgitt
etaten all relevant informasjon, og vi vil ta med boken Human Rising som vår prosedable
påstand.
Alt vil, med det, være tilrettelagt for en anstendig rettsprosess. Helseministeren kan følge
prosessen videre på denne bloggen som er tilegnet saken og vi ser frem til få rusreformen på
rett kjøl, med eller uten politikernes hjelp.
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