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SOR
Styret for Stiftelsen SOR har gjennomført en utredning av mulighetene
for å søke et nærmere, forpliktende, strategisk samarbeid med en av de
øvrige aktørene som arbeider med å styrke funksjonshemmedes rettig-
heter i samfunnet – eventuelt med tanke på fusjon.

Som vi tidligere har gjort rede for på denne plassen, var hensikten å
styrke SORs organisasjon og posisjon.

Konklusjonen så langt er at vi ikke har funnet frem til én samarbeids-
partner som vi føler oss sikre på vil fremme SORs formål og mål.

Ikke ett ondt ord om noen av dem vi har vurdert og / eller vært i kon-
takt med.

Vi står likevel tilbake med er erkjennelsen av at SOR er den eneste
verdinøytrale, ikke-kommersielle aktør i Norge, utenom de rene
interesseorganisasjonene, som arbeider eksklusivt for å fremme kunn-
skap, informasjon og holdninger som har til mål å bedre livsvilkårene for
mennesker med utviklingshemning.

Denne erkjennelsen gir oss naturligvis masse sivilt mot, men om det
er tilstrekkelig grunnlag til å drive vår mangfoldige virksomhet, er et
annet spørsmål.

Styret har nå tatt en tenkepause som skal benyttes til å gå gjennom
hvilke muligheter som foreligger for å skape større bredde og styrke i
SORs fundament.

Som lesere av Rapport vil forstå, er vi fremdeles i live og ved godt
mot – og det akter vi fortsette med, på den ene eller andre måten.

Tegning: Henrik Sørensen.


