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Forsiden er med utgangspunkt i trykk  
av Herleik Kristiansen

Herleik Kristiansen er født i Nesna i 1947 og bor og 
arbeider i Harstad. Han har hovedsaklig fått sin 
opplæring av instruktører ved Trastadsenteret og av 
profesjonelle kunstnere/brukskunstnere som har 
vært engasjert i kortere perioder. Han har også hatt 
et kortere opphold ved Kunst- og håndverksskolen i 
Bergen. Som tenåring ble han sendt til Trastad Gård/
Nord-Norges Åndssvakehjem hvor han møtte sin 
lærerinne Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste 
opplæringen innen kunstfag som noen utviklings-
hemmet i Norge har fått. I dag er Kristiansen godt 
etablert som kunstner med medlemsskap i NNBK og 
NBK, og han er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd og 
Nasjonalgalleriet. Kristiansen har vært svært 
produktiv innen grafikk, skulptur og keramikk. 
Herleik Kristiansen er forøvrig en pratsom herre-
mann som setter stor pris på en god sigar med 
tilbehør. Han er også svært musikalsk anlagt.

Nytt fra sekretariatet 

Dagbladets engasjement 
for utviklingshemmedes 
rettssikkerhet
Over lenger tid har Dagbladet satt fokus på 
utviklingshemmedes rettsstilling. Journalist Thomas 
Ergo har gravd dypt og lenge for å avdekke svikt i saker 
hvor det er mistanke om seksuelle overgrep mot 
utviklingshemmede. Det har særlig blitt fokusert på 
hvordan politiet og det øvrige rettsapparatet håndterer 
mistanke og anmeldelser om overgrep mot utviklings
hemmede. Vi har stor tro på at engasjementet 
Dagbladet fremviser vil bidra til endringer i håndtering 
av slike saker, slik at utviklingshemmedes rettssikkerhet 
styrkes. Og ikke minst at flere overgrep kan stoppes 
ved at overgrepsmistankesaker blir håndtert bedre 
av politi og påtalemyndigheter.

Aase Michaelsen  fra FrP og André Oktay Dahl 
fra Høyre er blant dem som har reagert sterkt på 
avsløringene fra Dagbladet. De justispolitiske 
talspersonene i FrP og Høyre mener det må nedsettes 
et offentlig, hurtigarbeidende utvalg, for å forberede 
en kraftig opprusting av utviklingshemmedes 
rettssikkerhet.

Dette støtter vi fullt ut. Håndtering av mistanke om 
seksuelle overgrep mot utviklingshemmede blir alt for 
ofte håndtert skremmende dårlig.

Takk til journalist Thomas Ergo og Dagbladet som 
har satt seg fore å belyse temaet så grundig, og takk til 
politikere som følger opp og tar dette på alvor.

Jarle
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