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Høring om Rusreform den 12. oktober
Vi viser til partiets arrangement av høring om rusreform.
Vår organisasjon synes det er bra at FrP er kritiske. Det er viktige områder som fortsatt må belyses,
og AROD har i lengre tid jobbet for nettopp dette.
Sammen andre organisasjoner har vi fokusert på menneskerettighetene i ruspolitikken. Vi bygger
på rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk og et uavklart rettighetsbilde, og kan tilby en
oversikt over hva menneskerettighetsperspektivet tilfører debatten.
Ifølge Grunnloven er dette det aller viktigste for hvilken retning reformen bør dreie. Det kan være
lett å la seg forlede av frykt og fordommer, men prinsipper som likhet, forholdsmessighet,
selvbestemmelsesrett, og frihetspresumpsjon avgjør om forbudsideologien er forenelig eller ikke
med folkerettslige forpliktelser.
Det er mye som tyder på at den ikke er det. Helsedepartementet har derfor oversendt
problemstillingen til Justis- og beredskapsdepartementet, og FrP kan gjøre en viktig innsats for at
Stortinget ikke svikter totalt.
Det har politikerne gjort frem til nå. Til tross for at rusreformutvalget og brukerorganisasjoner har
sagt noe om de forpliktelser som påhviler staten, har Norge fortsatt til gode å innfri. De forfulgte
grupperingene har et rettighetsbilde som fortsatt må avklares, og FrP kan gjøre en viktig jobb i
forhold til dette.
Vi forventer intet mindre.
Det er som sagt grunnlovs ansvar forbundet med påstander om menneskerettsbrudd. Det er også
i tråd med partiets ånd å stå opp mot overdreven statlig intervensjon, og det må være av interesse
for FrP å stille seg bak en avklaring. Når selv politiet er splittet, og resten av verden går videre, sier
det seg selv at moralen er truet og saken ikke kan vente. Flere hundre tusen nordmenn har et
rettighetsbilde som må klarlegges, og partiet har mottatt all nødvendig dokumentasjon.
FrP bør derfor være først i front når det gjelder menneskerettighetene og vi stiller gjerne for å
hjelpe problemstillingen frem.
Vi takker for deres tid og ser frem til videre samarbeid om konstitusjonell forankring av reformen.
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