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Boken om SORs historie har tittelen «Fra statlig
armod til samfunnsansvar». Den beskriver
endringene i livsvilkårene for mennesker med
psykisk utviklingshemning i løpet av forrige
århundre. Fra at de var usynlige og i høyden 
ble tilbudt offentlig omsorg i form av en institu-
sjonsplass, ble prinsippene om integrering,
normalisering og desentralisering knesatt på
midten av 1970-tallet, og full samfunnsmessig
deltakelse for utviklingshemmede ble program-
festet.

I 1991 ble særomsorgen nedlagt og kommu-
nene overtok ansvaret for den særlige omsorgen
for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Til tross for at noen fikk en krank skjebne i
sin nye hverdag, har veldig mange gledelige ting
skjedd i reformens kjølvann.

Det aller viktigste er at de fleste kommuner
har oppfattet at mennesker med psykisk utvik-
lingshemning har rett til at visse grunnleggende
betingelser for et selvstendig liv er til stede.

For tiden driver statsmakten – ved kommu-
naldepartementet – et påvirkningsarbeid for å
motivere kommuner til å slå seg sammen. Selv
om kommunalminister Solberg administrerer
solide doser av det vanlige pedagogiske verktøyet

– penger –, viser kommunene bare ubetydelig
interesse for hennes prosjekt. Det ligger ikke til
denne lederen å ha en mening om den saken.

Det spørs imidlertid om staten kan tåle den
bieffekten av det økonomiske kvelertaket som nå
kommer til syne.

I økonomisk desperasjon prøver kommune-
politikere å forhandle bort psykisk utviklings-
hemmedes – og andre funksjonshemmedes –
rettigheter, under henvisning til at rettighetene
koster for mye.

Dette er en meget farlig utvikling, som vi på
det sterkeste må advare mot.

Vi forstår at politikere i en skvis mellom
statsråden og folket, ser seg om etter andre løs-
ninger enn den kommunalministeren ønsker.

Men hvis serviliteten overfor regjeringen fører
til at grupper i samfunnet som ikke selv med kraft
og med flertalls styrke kan forsvare sine hardt
tilkjempede rettigheter mister dem, står store
sosialpolitiske og demokratiske verdier i fare.

Et samfunn der enkelte gruppers borgerlige
rettigheter er konjunkturavhengige er ikke et
samfunn som tar ansvar.

Og det er ikke et samfunn vi vil ha.
tvi

Tor Visnes
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– Hun nærmet seg pensjonsalder og vi
hadde behov for å frigjøre en leilighet
Hans Berger og Unni Pedersen

Hvilke krav stiller praksisfeltet til 
vernepleiernes etiske praksis?
Anita Tollefsen
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Bistand til egen innsats eller kamp på 
egen grunn
Inger S. Martinussen

Frihet og ansvar for personer med 
mentale hendikap
Gunnar Salthe


