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I april 2008 hadde Samordningsrådet konferanse om
selvbestemmelse for mennesker med utviklingshem-
ning i Bergen. Konferansen var den tredje i rekken på
i alt seks regionale konferanser om samme tema. Her,
som på de andre konferansene, var omtrent halv-
parten av deltagerne mennesker med utviklings -
hemning. De satte preg på innholdet gjennom sitt
nærvær, spennende innlegg og fargerike kulturelle
innslag. 

Min personlige opplevelse av konferansen var at
det hadde vært gøy, lærerikt, berikende og inspire-
rende. Det at utviklingshemmede selv bidro i stor
grad, at de viste hva de kunne og hvem de var, fikk
meg til å tenke: «Hadde inkludering og verdsetting av
mennesker med utviklingshemning vært kommet
lenger dersom vi hadde gjort dette allerede for
mange år siden?» Jeg ble derfor ganske overrumplet
da jeg ved slutten av konferansen overhørte en sam-
tale mellom to tjenesteytere og den ene sa: «Det var
kjekt, men det blir jo ikke så faglig når brukerne er
her» Jeg har grunnet mye på den uttalelsen.

Hva mener en med fag dersom en tenker at
 brukernes nærvær forringer faget? Blir det vanskelig
for tjenesteyterne å presentere fag, eller deler av fag,
dersom brukerne er til stede? Innleggene var ikke ulik
dem en møter på mer tradisjonelle konferanser og 
det var heller ikke spesielt lett tilgjengelige temaer.
Eksempelvis i «Wittgenstein og eg», blir filosofi og

leting etter egen historie eltet godt sammen. 
Men er denne typen presentasjoner mindre faglige
enn for eksempel innføring i vanskelig tilgjengelig
diagnostiseringsverktøy? Og er det slik at noen
emner helst bør presenteres uten brukernes tilstede-
værelse? Hva er i tilfelle det, og hvorfor?

Mye prat på konferanser handler om å drøfte pro-
blemstillinger en møter i arbeidet, få tilbakemelding,
råd og veiledning av andre som er i samme situasjon.
Det er klart en må formulere seg annerledes dersom
mennesket som oppleves som årsak til problemet er
til stede. Men å lære å snakke om mennesker på en
måte som de vil kjenne seg igjen i, og tåle å høre, er
kanskje også en god læring. 

En skal passe seg for å løfte en moralsk peke-
finger, men er ikke deltagelse selve inkluderings -
ideologiens poeng, altså i hjertet av faget vårt? 
Å tilrettelegge for deltagelse på alle nivåer, og støtte
til medvirkning og samvirke for alle? Men kanskje var
uttalelsen bare lite gjennomtenkt, ikke ment slik det
hørtes ut? Kanskje det er en måte å si at tradisjonelle
konferanser er en friplass for tjenesteyterne? Her,
med brukerne rundt seg, var de på jobb eller opp-
levde det som å være på jobb? 

Å, som jeg skulle ønske jeg hadde spurt henne
hvorfor hun sa det. En annen gang gjør jeg det.
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