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Terje Hermansen

Nytt fra sekretariatet

La oss inkludere hverandre –
slik at vi kan kommunisere!
I skrivende stund har jeg vært 14 måneder i Stiftelsen SOR. Ingen lang tid,

kan man si, men samtidig tilstrekkelig til å ha fått kjent det litt på kroppen. Etter

å ha jobbet med mennesker med utviklingshinder fra ulike innfallsvinkler i

25–30 år, har SOR gitt meg privilegiet å kunne se problemstillinger og utvik-

lingsmuligheter med nye øyne. Og – disse perspektivene har jeg i første rekke

fått gjennom samvær og samhandling med de som best vet hvor skoen

trykker, de som opplever utviklingshinder. På de 5 regionale konferansene om

selvbestemmelse og brukermedvirkning, og på andre arrangementer hvor

mennesker med utviklingshinder og jeg har deltatt og bidratt, sammen.

De har vært villige til å inkludere meg i sine liv, og dele sine tanker, sine

talenter og følelser. Atter en gang har jeg fått den nødvendige a-ha opple-

velsen av det jeg jo egentlig vet så inderlig godt: Dette at når vi deltar i noe

sammen, når vi bidrar hver på vår måte, når vi er åpne og har en felles opp-

levelse, da får vi en base for å kommunisere med hverandre på et dypere-

liggende plan. Vi utvikler en kommunikasjon oss imellom som ikke domi-

neres av verbalt språk og intellekt, men av opplevelser og kontakt. Det

ligner litt på forelskelse faktisk, i hvert fall en begeistring!

Jeg ser, at mennesker som opplever utviklingshinder ofte har lettere for

å kommunisere slik enn det jeg selv har. Derfor må jeg være tillitsfull og

oppmerksom, og gi dem mulighet til å formidle det de har på hjertet til meg.

Jeg må legge til side den tradisjonelle måten å kommunisere på, og søke å

overvinne de utviklingshinder som ligger der. Hinder som ikke er en egen-

skap hos meg, ikke hos den andre, men som ligger der mellom oss. Som

psykolog Per Lorentzen sa i sitt foredrag på en SOR konferanse: Ett men-

neske kan ikke ha et kommunikasjonsproblem – det er noe som befinner

seg mellom de som skal kommunisere.

Stiftelsen SOR, sammen med NSH og Diakonhjemmet høgskole i Roga-

land, har et prosjekt som går over flere år – «Det gode samspill» – som

handler om å utvikle kommunikasjon med personer med store hjelpebehov,

og som har vanskelig for å uttrykke seg via «det talte ord». Den 30. oktober

arrangerer vi nordisk fagdag på Høgskolen i Rogaland over dette temaet,

hvor Per Lorentzen foreleser sammen med andre dyktige forelesere fra de

nordiske land. Fagdagen er åpen for alle, og vi håper på god deltakelse!

Så: løp og meld deg på!

Se nærmere på våre nettsider: www.samordningsradet.no og

www.sorkurs.no 
Med hilsen

Terje Hermansen
fung. generalsekretær


