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Det der ikke
går politikk i . . .
Johan Borgen skal ha hevdet at det der ikke går politikk i, går der
mark i. Det verste som kan hende på et samfunnsfelt er at motsig-
elser forsvinner og debatt stilner. Vi har tidligere på denne plassen
påpekt den øredøvende stillheten som i de siste årene har hersket
omkring mennesker med psykisk utviklingshemning. Den tjener
neppe de utviklingshemmedes sak. Bare gjennom at meninger blir
brynt mot hverandre og motsigelser åpent drøftet kan politikk og
fag, levekår og behandlingsmetoder, filosofi og etikk utvikle seg.
Undertegnede tok i lederen i forrige nummer av SOR Rapport et

temmelig klart standpunkt i diskusjonen om cand psychol Jens Skårs
behandlingsmetoder.
Dette har avstedkommet flere reaksjoner. Noen på telefon fra folk

som ikke føler seg i posisjon til å gå inn i en skriftlig debatt – og ett i
form av et innlegg som trykkes i dette nummer av bladet.
Jens Skårs metoder er omstridte. Mange mener metodene er for-

svarlige både faglig og etisk og mange mener det motsatte. Vi finner
fremtredende fagfolk som arbeider med mennesker med psykisk ut-
viklingshemning i begge leire.
Hvis redaktørens standpunkt kan føre til at vi får en reèll og – ikke

minst real – debatt om de metodene som brukes for å hjelpe menn-
esker med alvorlig utagerende adferd til å fungere bedre i samfunnet,
stilles SOR Rapports spalter til disposisjon.
Alle må være interessert i – og fagfeltet må være tjent med – at vi

får denne debatten nå. Første innlegg kommer i dag. Neste innlegg
helt sikker i neste nummer.
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