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Norden
Når dette leses har vi nettopp avsluttet en nordisk konferanse om
levekår for mennesker med utviklingshemning. Når dette skrives er
det ennå en uke til den starter.
Derfor er det ikke godt å si hvordan det gikk.
Det kan likevel sies noe om hvordan vi ønsker at det skal gå.
Til Norden regnes åtte land: Danmark, Finland, Færøyene,

Grønnland, Island, Norge, Sverige og Åland. Vi har et visst språk-
fellesskap og vi har i alle fall et kulturelt fellesskap. Oppgavene ov-
erfor mennesker med utviklingshemning løser vi på mange måter
likt. Likevel er mye ulikt. Derfor har vi mye å lære av hverandre.
Bak den nordiske konferansen i Oslo i 2002 står SOR sammen

med Nordisk NettverksForum (NNF).
Vi ønsker at konferansen skal være et løft i det nordiske

samarbeidet. At fagfolk og andre interesserte fra hele Norden skal
treffe hverandre. Utveksle erfaringer med hverandre. Lære av hver-
andre. Snakke med hverandre. Spise med hverandre. Bli kjent med
hverandre. Utveksle e-postadresser med hverandre. Ta kontakt med
hverandre senere. Finne på ting sammen. Ta initiativ sammen.
Gjerne til hyggelige ting, ganske særlig kombinert med faglige
ting.
Vi som siden den spede begynnelsen i 1995 har vært med i NNF

begynner nå å få en del erfaring med alle disse tingene. Vi ønsker
flere med i nettverket, og vi står klare til å hjelpe alle som vil med å
komme i gang.
Håpet i dag er at vi om halvannen uke skal kunne si at det var slik

det gikk.

Tegning: Henrik Sørensen.


