
Leder
Det var konferanse om tro og livssynsfrihet for 
mennesker med utviklingshemning eller nedsatt 
kommunikasjonsevne i Oslo 3. november. Konfe-
ransen var, så vidt jeg vet, den første som satte 
dette viktige tema på dagsorden. Utviklingshem-
medes rett til seksualitet og samliv har vært på 
agendaen fl ere ganger, men kanskje er det slik 
at det å tro, det å forholde seg til og praktisere 
et livssyn, er ennå mer personlig og privat?  Eller 
kanskje er det bare sånn at en ikke har tenkt så 
mye på det tidligere?  

Når en person som er avhengig av hjelp ønsker 
å praktisere ett livssyn som kanskje ikke deles av 
tjenesteyter, vil personens mulighet til det blant 
annet avhenge av vedkommendes kommunikative 
evner. Selvfølgelig har personer med svake kom-
munikative evner de samme rettighetene, men det 
vil avhenge av tjenesteyters evne til å lese ved-
kommendes ønsker ut fra historie og følelsesmes-
sige uttrykk. 

Det er religionsfrihet i Norge, og jo tydeligere 
personen er på sitt ønske, desto vanskeligere 
vil det være for tjenesteyter å overse dette. Tje-
nesteyter vil ha plikt til å legge til rette for og gi 
vedkommende mulighet til å utøve sin tro. Men 

gjør de det? Er det lettere å tilby andre aktiviteter 
som bowling, dans, restaurantbesøk eller kino, 
uavhengig av personens ønsker og historie? Er 
kirkebesøk med påfølgende kirkekaffe, som nok 
mange ville hatt glede av, i det hele tatt med på 
listen over aktiviteter? 

Jeg kan ikke forestille meg at det skulle være 
vanskeligere for tjenesteytere å tilrettelegge 
for denne type aktivitet enn andre så lenge reli-
gionsutøvelsen skjer innen aksepterte rammer 
og former. Å få følge til kirke hver søndag ligger 
klart innenfor denne rammen. Vanskeligere kan 
det kanskje bli dersom daglig bønneøvelser, tun-
getale, faste og andre former for trosutøvelse tar 
oppmerksomheten bort fra det som tjenesteyter 
anser som faglig forsvarlig?  Vil tjenesteyter frem-
deles ha plikt til å bidra til at vedkommende kan 
gjøre mer av det samme?

Jeg er ikke redd for at religionsutøvelsen skal 
utarte seg, men kanskje andre er det? Og jeg 
tenker at uansett må svaret bli ja. Vi har plikt til å 
legge til rette slik at mennesker kan leve de livene 
de ønsker å leve, uavhengig av egne personlige og 
faglige preferanser. 
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