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Illustrasjon:
SOR eier rettighetene til 

Henrik Sørensens tegning 
av de to barna som 

skuer mot fremtiden. 
I tiden fremover vil vi på 

forsiden presentere et 
bilde av en av de kunst-

nerne som er representert 
i kunstgalleriet ved Trastad 

Samlinger. Bildene er 
hentet fra galleriets kata-

log «Uten hemning». På 
denne siden vil vi ha med 

en kort presentasjon av 
den aktuelle kunstneren.
Se for øvrig: http://www.
museumsnett.no/trastad/
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Glimt fra generalsekretærens 
hverdag

«Rett til å være et helt menneske? 
Tros- og livssynsfrihet for alle»

Gjelder ikke det også utviklingshemmete og andre med 

nedsatt funksjonsevne?

Erfaringene viser at det er langt igjen før utviklingshemmete får en reell 
selvbestemmelse og frihet i forhold til tro og livssyn.  Temaet er omtrent 
fraværende i utdanningssammenheng, den kommunale omsorgstjenesten, 
interesseorganisasjonene og innen tros- og livssynssamfunn. 

Vi ser behov for en tverrfaglig gjennomdrøfting som kan sikre at også 
utviklingshemmete får en reell trosfrihet, som innebærer både en rett til å 
ha og praktisere en tro eller et livssyn, og samtidig en rett til ikke å ha en 
tro eller et livssyn. 

Tros- og livssynsfrihet er et av de bærende grunnelementer i det norske 
samfunn og hører til de grunnleggende menneskerettigheter.  Menneske-
rettighetene som er en del av norsk lov, presiserer og konkretiserer da 
også alles rett til tros- og livssynsfrihet. Den skal være reell og gjelde for 
alle – uten unntak. Samfunnet har et ansvar for å sikre reell tros- og livs-
synsfrihet.

Temaet settes nå på dagsorden på fagkonferansen «Rett til å være et helt 
menneske?» som arrangeres i Oslo 3. november 2006.  

Konferansens mål er å utfordre samfunnet til i fellesskap å ta ansvar 
for at trosfriheten skal bli reell for den enkelte.

Kirkerådet har trukket med seg sentrale samarbeidspartnere i forbindelse 
med dette nasjonale løftet. Stiftelsen SOR er blant dem og vi ser dette 
som det første skritt til et mer forpliktende tverrfaglig samarbeid. – Hva 
med deg? Er du blant dem som tenner på utfordringen? 

Konferanseprogrammet er trykket bakerst i bladet.

Hilsen Tormod

 Maiken Tvedt er født i 1960 i Stavanger hvor hun fortsatt bor og arbeider. 
Hun har hovedsaklig fått sin opplæring av instruktører ved Hillevåg 
arbeidsgård og kunstner Ingunn Fyllingen. Maiken Tvedts nonfi gurative 
bilder kjennetegnes av geometriske former der hun ofte bruker rette 
linjer og rektangler. Hennes hovedmotiv er linjer og fi rkanter som blir 
fylt med fi ne kontrastfarger. Hun sier selv at hun har svært mange tanker 
i hodet og  at disse symmetriske, rette linjene gir henne innvendig ro. Når 

hun arbeider, er hun veldig konsentrert og kan til tider koble omverdenen helt ut. Hun har 
prøvd både akvarell og pastellmaling, men arbeider helst i akryl.


