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Tema «Selvbestemmelse» har vært på dagsorden i
lang tid. Samordningsrådet har hatt konferanser om
dette temaet over hele landet, for og sammen med
mennesker med utviklingshemning. I denne tiden har
vi prøvd å holde fokus på at utviklingshemmede kan,
i motsetning til å snakke om alt de ikke kan. Vi har
prøvd å vise at de kan representere seg selv og
hverandre, gjennom ulike former for kulturformidling
og på mer tradisjonelt vis. 

Nå er prosjekttiden over, men vi har et godt håp
om at arbeidet blir videreført i Prosjekt Selvbestem-
melse sine regionale nettverk. Samordningsrådet vil
heller ikke slippe temaet. For å ta vare på noe av det
gode som er kommet opp i løpet av de tre årene, vil
vi blant annet fortsette å oppdatere nettsiden om
selvbestemmelse. Også temanummeret som du
holder i hånden dreier seg nettopp om selvbestem-
melse. Her har vi valgt å vise noe av det som har
kommet fram på konferansene, men som ikke tidli-
gere er omtalt i Rapport, og noen nyskrevne artikler
om temaet. Vi har også valgt å bruke mye spalte-
plass på noen av de kulturelle uttrykkene som utvik-
lingshemmede kan framvise dersom de får mulighet
til å leve livet etter eget ønske. I denne forbindelse
har Alfred Vaagsvold ved Galleri Lista Fyr skrevet en
tankevekkende og flott artikkel der han viser hvordan

Audgunn Vilhelmsens kunst kan sees i en større
kunstnerisk sammenheng, og ikke som så ofte tidli-
gere, bare et naivistisk utrykk. Vi trykker også Tone
Merethe Strand sine lister over hva hun vil bestemme
selv, hva hun trenger hjelp til og hva hun mener er
viktig i sitt liv. Her kan en se at det vi ofte tar som en
selvfølge, som å bestemme hvilket tøy en vil ha på,
hvordan rommet skal se ut og hvem en vil ringe til,
ikke nødvendigvis er en selvfølge for alle. I så fall
ville det nok ikke vært nødvendig å føre det på noen
lister. 

Det er mitt absolutte inntrykk at tjenesteutøvere
og faglig og administrativ ledelse har større fokus på
selvbestemmelse enn noen gang før, det viser at det
nytter med jevnt, men vennlig press i riktig retning.
Bevisstgjøring, kunnskap om metoder som ikke inne-
bærer elementer av tvang, og en større åpenhet for
annerledeshet, skal få oss bort fra at vi som tjenes-
teytere tror vi vet så suverent hva som er best for den
andre. Samtidig skal vi passe på at det ikke fører til
handlingslammelse eller store unnlatelsessynder.
Kommunikasjon, veiledning, påminning, støtte og
hjelp er fremdeles, og vil alltid være, gode redskaper
i miljøarbeid. 
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