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I Singapore har man ingen institusjoner.
Derimot har man hjem, eller «homes» som
det heter lokalt. En av disse ligger i Bishan
Road i et typisk middelklassestrøk. En
vakker hvit murbygning som er typisk for
strøket. Bishan Home Locations gir plass
til 80 «fosterbarn» i alderen fra 18 år og
oppover.

Rapport er i Singapore i forbindelse med
at Movement for the Intellectually Disabled
of Singapore (MINDS) i samarbeid med
United Nations Economic and Social Com-
mission for Asia and the Pacific (UNES-
CAP) arrangerer sitt Tusenårs-symposium i
byen, som er en stat med strategisk meget
viktig beliggenhet i det Sørøst-Asiatiske
Stillehavsområdet.

Temperaturen i slutten av november
ligger på ca 30°C og luftfuktigheten på 92
%. Likevel er det inne i Bishan Homes svalt
og luftig. Spiserommet og oppholds- og
aktivitetsrommene ligger under tak, og i
skyggen, men har ingen vegger, slik at det
vesle som er av vind strømmer gjennom.
Soverommene, undervisningsrommet, kon-
torene og noen spesialrom har luftkjøle-
anlegg.

Rapport er sammen med en gruppe på ca
20 personer fra ulike asiatiske land og fra
Australia. Vi er alle deltakere på MINDS /
UNESCAPs symposium, og bruker den
første dagen i Singapore til å besøke ulike
tiltak for mennesker med psykisk utvikl-
ingshemning.

Den tidligere britiske kolonien ligger i
den tropiske sonen, mellom Malaysia og In-
donesia. Byen, eller rettere sagt øystaten,
ble egen nasjon i 1959. Som et viktig hand-
elssentrum i regionen har Singapore – eller
«Løvebyen» – hatt en rivende økonomisk
og sosial utvikling de siste par tiårene. Noe
som gjenspeiles i en velordnet, velstelt by
med høye, imponerende forretningsbygg i
moderne, dristig arkitektur. I et veisystem
som må imponere en hver byplanlegger, til-
rettelagt for en bilpark som må imponere
hvem som helst. I parkanlegg og pro-
menader som er beregnet på å tiltrekke
pengesterke turister. Og i hotell- og bolig-
kompleks som er ment å tilfredsstille den
mest kresne.

I utkanten av bykjernen ligger vakre
villaer på rekke og rad inne i hager som
bugner av palmer og andre tropiske vekster.

Bishan Homes
Slik sett skiller, som nevnt, ikke Bishan

Homes seg fra omgivelsene.
Vi blir mottatt av en meget smilende og

vennlig assisterende direktør – Yvonne
Low – som tar oss med til det smakfullt
innredede styrerommet, der vi blir servert
iste. Direktøren selv er på reise, men sender
sine hilsener. Vi forstår at det er et oppdrag
som gjelder fundraising – det vil si å skaffe
penger til driften.

Yvonne Low forteller at hun er syke-
pleier med pedagogisk spesialutdannelse
for å ta seg av mennesker med psykisk ut-
viklingshemning spesielt. Hun leder staben
på i alt 20 medarbeidere pluss 3 – 4 lærere.
De fleste medarbeiderne er ufaglærte
fremmedarbeidere, – ungdommer fra
Malaysia, Indonesia og Bangladesh.

Beboerne er som nevnt voksne i alle
aldre. De fleste er beskjeftiget gjennom
dagen med aktiviteter i arbeidsstue. De som
har forutsetning for det får undervisning.
Alle bor på seks-sengsrom. Yvonne Low er
meget fornøyd med at de har så få som seks
senger pr rom. Det vanlige i andre «homes»
i Singapore er mellom åtte og tolv pr rom.
Under hver av de seks sengene står en kasse
til den enkeltes personlige eiendeler. Alt er
imidlertid lyst og rent og vennlig. Rommen
er malt med vakre dekorasjoner på vegg-
ene, og ms Low forteller at det har noen av
personalet gjort på sin fritid.

Siesta
På det tidspunktet vår gruppe er på besøk
har beboerne akkurat spist lunsj, og det er
hviletid. En tid som består i at alle er for-
samlet i det kjølige forsamlingsrommet der
vi får komme inn og hilse på.

I det store rommet sitter står og ligger de
80 beboerne rundt en fjernsynsskjerm som
ingen tilsynelatende bryr seg om. I alle fall
ikke når det kommer fremmede på besøk.
Noen sitte på skallstoler, noen i rullestoler,
noen på gulvet og noen ligger på ma-
drasser. Mange er åpenbart multifunksjons-
hemmede og har moderat og alvorlig psyk-
isk utviklingshemning som en fremtred-
ende del av diagnosen. Mange rugger eller
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Bishan Home Locations

Bishan Homes for the Intellectually
Disabled. (Foto: Tor Visnes).

Tormod Mjaaseth og Yvonne Low inne i
et av soverommene i Bishan Homes.
(Foto: Tor Visnes).
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selvstimulerer på andre måter. Personalet,
som kjennes på sine hvite polotrøyer, står
rundt langs veggene og overvåker
forsamlingen passivt. Ms Low forteller at
hvilepausen på halvannen time er en nød-
vendig del av dagen, for at den enkelte skal
få anledning til å roe seg ned.

Rapport forhører seg om det kan være at
noen av beboerne har former for utagerende
eller selvskadende atferd, og får til svar at
ganske mange har det. På spørsmål om
hvordan man håndterer dette, er svaret at de
legges i gulvet til de har roet seg. Hvis de
ikke roer seg umiddelbart, blir de plassert i
time-out-rommet. Dette er et lite, umøblert,
polstret rom der «den urolige» blir plassert
alene til vedkommende er rolig igjen.
Vanligvis kanskje i 20 minutter, men ofte
lenger.

Ms Low forteller at dette er det eneste
virkemiddelet de har, at de har hørt om at-
ferdsterapi, men det har de verken kompet-
anse på eller kapasitet til å drive med.

Veldedig arbeid
Bishan Homes eies og drives av en kristen,
presbyteriansk stiftelse som får sine inn-
tekter fra ulike sponsorer som ønsker å
bidra til kristent, veldedig arbeid. Sponsor-
ene er både private som tegner seg for må-
nedlige beløp og firma som skyter inn
penger fast eller sporadisk. Offentlige til-
skudd er et fremmedord, men en del av
familiene betaler for å ha sine i hjemmet i
Bishan Road, – hvis de har råd.

I tillegg til innsamlede midler rekrutterer
stiftelsen frivillige hjelpere til ulike aktiv-
iteter. Rekrutteringen gjøres gjennom
kampanjer som har som egentlig mål a
skaffe penger, men som også åpner for
andre former for støtte. De frivillige hjelp-
erne kommer mest inn i arbeidet i forbind-
else med fester, turer og lignende. Det fore-
kommer likevel også at leger, lærere,
psykologer eller sykepleiere tar en kortere
frivillig arbeidsøkt. I følge ms Low er det
bibelens bud om vise menneskene – spesi-
elt de fattige og funksjonshemmede –
barmhjertighet, som er den underliggende
drivkraften for disse fagfolkene

I styret for stiftelsen sitter flere fremtred-
ende forretningsfolk med gode kontakter i
finansverdenen. Det meste av direktørens
tid går med til å skaffe penger, og ingen vet
fra år til år om de innsamlede midlene
rekker til full drift året gjennom. Men –
som Yvonne Low sier – hittil har det gått
bra, – og med Guds hjelp går det nok
sikkert neste år også.
Et mer nyansert bilde

Foruten Bishan Homes fikk gruppen også
anledning til å besøke to vernede verksteder
for utviklingshemmede.

Det ene med meget tradisjonell arbeids-
terapi der man lager små ting av resirkulert
papir som elevene selv river opp i strimler.
Dette senteret har ca 50 elever som er delt
opp i grupper på åtte, lokalisert i små
avlukker eller rundt arbeidsbenker med en
arbeidsleder.

Det andre senteret, som drives av
MINDS, er lagt opp som en bedrift med ca
70 ansatte. Hovedproduktet er demonter-
ing, rensing, montering og pakking av
headsets for Singapore Airlines. Her er ar-
beiderne delt opp i produksjonsgrupper i en
produksjonslinje, der hver har sin spesiali-
serte oppgave, og der gruppene er gjensidig
avhengige av hverandre.

Arbeidet drives i store lyse lokaler og
arbeidsmiljøet virker både sunt og trivelig.
Likeledes tonen de ansatte imellom. De
fleste ansatte bor sammen med sine
familier. På grunn av en god kontrakt med
flyselskapet kan bedriften betale ut en liten
lønn til arbeidstakerne. Det meste av denne
går riktignok til arbeidsreisen og lunsjen på
arbeidsstedet, men i MINDS ser man dette

som en opptakt til at mange av arbeidstak-
erne kan komme over i vanlige arbeidsfor-
hold.

Heller ikke i noen av arbeidstilbudene er
det tale om offentlig tilskudd. Dette er ar-
beid som gjøres av idealister, og som de må
finansiere som best de kan gjennom
sponsorer og gunstige leverandørkon-
trakter.

Likevel får man her inntrykk av at folk-
ene som driver stedet har normalisering og
inkludering som langsiktig mål, og at de
ikke er fornøyde med å leve på smuler fra
de rikes bord.

Lederen for senteret Perma Thevarajah,
en kvinne i slutten av tredveårene med
sosialarbeiderbakgrunn, sier rett ut at
MINDS´ mål ikke samsvarer med samfunn-
ets politiske mål, men at det av mange
grunner er meget vanskelig for en interesse-
organisasjon å agere politisk i Singapore.

Hun har imidlertid svært god tro på at ut-
viklingshemmede, gjennom å gjøre en god
jobb i bedriften kan sprenge noen av dagens
grenser, og i fremtiden få en anne stilling og
status. Hun ser imidlertid ikke for seg at
«det offentlige» på noen måte vil være en
bidragsyter i overskuelig fremtid.

Trygdesystemene i Singapore er knyttet
til arbeids- og ansettelsesforhold, og ingen
som ikke har vært i ordinært arbeid har rett
til trygd. Den enkelte er derfor avhengig av
egen innsats, eventuelt av familien og
veldedighet. Ms Thevarajah vil ikke gi ut-
trykk for noe politisk syn på dette. Slik er
det – og det får man forholde seg til.

Fra senteret til bussen må vi springe
gjennom en monsunregnbyge, og med på
veien får vi et regn av muntre kommentarer
fra en del av arbeidstakerne som står og tar
farvel med oss.
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Hvilestund i fellsrommet. (Foto: Tor Visnes).


