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AROD har i 2021 arbeidet for menneskerettigheter i rusreformen, og igjennom 

høringer1, korrespondanse2 og kronikker3 gjort oppmerksom på statens ansvar i 

tider med offentlig panikk. Rusreformrapportens påvisning av dette fenomenet 

tydeliggjorde at den politiske prosessen har sviktet menneskerettsforpliktelser. 

Allikevel har samtlige forsøk på å få politikere og statsråder til å støtte 

avklaringen av et rettighetsbilde feilet, og AROD har derfor, gjennom en sivil 

ulydighetskampanje, aktivert domstolene.  

Dette ble gjort gjennom et cannabis-utsalg utenfor politihuset den 11. 

september 2021. Vi vil med det underlegge den politiske prosessen rettsstatens 

kontroll, for politikerne kan ikke sykeliggjøre rusbruk eller demonisere salg uten 

å se på forholdet til menneskerettsprinsippene. Vi har i dag 21 års strafferammer 

for handlinger som er lovlig regulert i stadig flere vestlige land, og AROD har vist 

sammenhengen mellom offentlig panikk, vilkårlig forfølgelse, og menneskeretts-

brudd.  

Til tross for dette, vil verken Stortinget, Helse- eller Justisdepartement besvare 

spørsmål av grunnleggende viktighet. Kanaler for folkeopplysning som NRK 

tåkelegger bildet,4 og med Arbeiderpartiet ved makten har nasjonen gått fra 

asken til ilden.  

APs forslag til rusreform er så bakstreversk at partiets egne juridiske rådgivere 

advarer mot manglende konstitusjonelle hensyn, men AROD ser positivt på 

avsporingen av rusreformen. Den var uansett et blindspor, og ble reformen 

vedtatt ville mye av momentet for forandring forsvunnet. Vi ville fått en politikk 

med minimale bedringer som lukket øynene for store og pågående 

menneskerettsbrudd, og vi kan takke AP og andre forbudstilhengerne for et nytt 

og avsluttende kapittel i ruspolitikken som klargjør politikernes svik. 

Det er en økende polarisering som følge av dette. De som har jobbet for reform 

ser hvordan offentlig panikk fortsetter å plage den politiske prosessen, og stadig 

flere spør hvordan dette er forenelig med menneskerettsprinsippene. 
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Domstolene har flere ganger sett vekk fra politiske føringer som er åpenbart 

uakseptable, og alt synes klart for ARODs sak i domstolene. 

Med vår cannabis bod utenfor politihuset tok vi ruspolitikken ut av politikernes 

hender og AROD venter på tiltalen, samt berammelse av sak, slik at vi kan få en 

menneskerettsanalyse gjort av den dømmende makt. 

Vi har informert samtlige involverte om ansvaret i tider med offentlig panikk. 

Etterforsker, aktor, riksadvokat, og dommer har et personlig ansvar for at en 

større blindsone blir belyst, idet vi har vist hvordan håndhevelsen av 

Straffelovens §§ 231 og 232 tilsvarer menneskerettsbrudd. Vi avventer svar, men 

er klare for å kjempe de forfulgte grupperingers sak i retten, og forventer at 

påtalemyndigheten stiller seg bak våre krav. AROD gjør dette like mye for 

politiets del som for de forfulgte på rusfeltet, og ingen er tjent med den 

usikkerhet som råder. 

AROD ser derfor frem til retten, og er meget fornøyde med den oppmerksomhet 

som ulydighetsaksjonen fikk. På Tiktok fikk en video rundt 800.000 views, det ble 

intervju med Paul Stanford og Cannabis Common Sense, samt KarmaKoala 

Podcast, og nettsider som Oslo Avisa, Dagbladet, Cannabis Culture og Cannabis 

Law Report skrev om aksjonen.  

Mer inngående dokumentasjon finnes her, samt fotnote 2. Vi ser frem til å bygge 

videre på grunnlaget som er skapt, og AROD vil takke alle som gir oss sin støtte. 

I kjølvannet av aksjonen kom det inn 16.000 kroner på vår konto fra engasjerte 

borgere, som var over all forventning. Vi har også fått nye betalende 

medlemmer, og AROD ser frem til følget på veien videre. 

Sammen vil vi gi ruspolitikken et solid fundament, og de forfulgte grupperinger 

en tiltrengt oppreisning. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Roar Mikalsen 

Leder for AROD 

https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_62a5077235c44afea353180fef105d87.pdf
https://lifelibertybooks.com/blogpost/
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1 AROD deltok på Helse og Omsorgskomiteens høring om rusreform den 16. mars 2021 (Se video, 17 min og 50 
sek inn. Vi belyste oversette problemstillinger, men fikk ingen spørsmål, og rusreformen gikk sin skjeve gang.  

2 Samtlige stortingspolitikere ble kontaktet i februar angående det konstitusjonelle ansvaret for rusreformen. Vi 
sendte brev til Riksadvokaten i mars og november angående behovet for avklaring av maktbruk i narkotikasaker, 
og har også informert om ARODs sivile ulydighetskampanje. Når det gjelder Helsedepartementets ansvar for 
menneskerettigheter, skrev vi i januar om menneskerettighetenes relevans for LAR pasienter. Vi sendte brev til 
Helseminister Høie i mai om ansvaret for de forfulgte, men ministeren viste til Stortingets behandling. Vi 
informerte ministeren derfor i juli om at vi ville bruke sivil ulydighet for å nå frem i domstolene, og vi kontaktet 
Helseminister Kjerkol i oktober for å minne om det konstitusjonelle ansvaret. Etter gjentatte purringer venter vi 
fortsatt på svar fra den nye ministeren, men vi presser på i domstolene. 

Mer inngående dokumentasjon om aksjonen finnes her, men vårt brev til politiet gjengir fundamentet som AROD 
vil bygge saken på. Både Helse og Justis har fått dette brevet, og vi har bedt politiet om å kontakte begge 
departementer og høre om staten motsetter seg påstandene. 

Om staten ikke gjør det vil saken gå videre derfra. Vi kan da gå ut ifra at vi har med vilkårlig forfølgelse og 
menneskerettsbrudd å gjøre og fokusere på å få saken gjennom domstolene så fort som mulig. Alternativt, i den 
grad Helse og Justis er uenige med påstandene, har vi bedt politiet avklare hvilke punkter, slik at vi kan forberede 
forsvaret. Dette betyr at flere ministere må vitne i retten, og vi vil endelig få vite hvordan det står til med sikringen 
av menneskerettighetene. 
3 Justisdepartementets ansvar for rusreform og menneskerettigheter (verdidebatt.no) 

— Riksadvokatens innsats er ikke betryggende - Rus & samfunn 

«Rus og maktmidler—en tidsinnstilt bombe» | Juristen 

Kan sivil ulydighet redde rusreformen? | Juristen 

Rusreform, Sivil ulydighet | Vi inviterer politiet til samarbeid ved å selge hasj utenfor politihuset i Oslo 
(nettavisen.no) 

Narkoselgere elsker Ap (aftenbladet.no) 

Vil Påtalemyndigheten støtte menneskerettigheter eller videreføre offentlig panikk? | Juristen 

Skal forskjellsbehandlingen av rusbrukere fortsette? (aftenbladet.no) 

Ruspolitikk: - En skremmende dobbeltmoral (dagbladet.no) 

Menneskerettigheter | NIMs ansvar for rusreformens forfulgte (tk.no) 

Imaginære fiendebilder – Dagsavisen 

4 AROD anmeldte NRK til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i januar fordi mediehuset holder debatten unna det 
rettighetsorienterte paradigmet. PFU henla saken. 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/Hoeringssal1/03/16/Hoeringssal1-20210316-152017.mp4&msid=283&dateid=10004541
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_1002421d8d3d463c96243841c5211ad7.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_7671f1d8f8094688882cb05c1ca5075b.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_d29c4ed8af27478fa861ab0723ad0db9.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_8a7c6bd722a74e87a799068d4c44db8e.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_6bd5a1e3180e4c12adc774c59f12451d.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_c12b9f41d2234411ba44aaa62bee6b8b.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_b61791c982d84ee39908420c87470ce2.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_cc372f4446eb4d139669e758a6e47cd0.pdf
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_b745b1e9ce69446bbbaed4e8b31c6086.pdf
https://lifelibertybooks.com/blogpost/
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_62a5077235c44afea353180fef105d87.pdf
https://www.verdidebatt.no/innlegg/11755629-justisdepartementets-ansvar-for-rusreform-og-menneskerettigheter?fbclid=IwAR3DRmcouP4pzIIt-samR1WY4YdSn2haGoy_xjqIFUx548q4EVJq7zH-xTY
https://www.rus.no/meninger/riksadvokatens-innsats-er-ikke-betryggende-article2548-936.html
https://juristen.no/debatt/2021/04/%C2%ABrus-og-maktmidler%E2%80%94en-tidsinnstilt-bombe%C2%BB
https://juristen.no/debatt/2021/09/kan-sivil-ulydighet-redde-rus%C2%ADreformen
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vi-inviterer-politiet-til-samarbeid-ved-a-selge-hasj-utenfor-politihuset-i-oslo/o/5-95-290162
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vi-inviterer-politiet-til-samarbeid-ved-a-selge-hasj-utenfor-politihuset-i-oslo/o/5-95-290162
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/k6prAX/narkoselgere-elsker-ap
https://juristen.no/debatt/2021/10/vil-p%C3%A5talemyndigheten-st%C3%B8tte-menneskerettigheter-eller-videref%C3%B8re-offentlig-panikk
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/1ORzmQ/skal-forskjellsbehandlingen-av-rusbrukere-fortsette
https://www.dagbladet.no/meninger/en-skremmende-dobbeltmoral/74679078
https://www.tk.no/nims-ansvar-for-rusreformens-forfulgte/o/5-51-1079469
https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/01/02/imaginaere-fiendebilder/
https://8c75b10d-e0b1-4d25-99ed-609c80001c6c.filesusr.com/ugd/a479b9_4f037ec7d11040cc89dfeaef0ddee054.pdf

