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I dette nummeret av Rapport har vi flere artikler som viser at 
mennesker med utviklingshemning ofte har store ressurser som 
komme til syne når forholdene legges til rette for det. Det samme 
kan nok sies om de fleste mennesker. Men når det gjelder 
utviklingshemmede har andres fordommer og kunnskapsløshet 
i mye større grad og langt mer systematisk stått i veien for 
muligheten til å stå fram med hele sitt potensiale.

Heldigvis skjer det i blant noe som bidrar til endring i positiv 
retning, når utviklingshemmede får vise hva de kan. Ved Hordvik
tunet har Jørgen Espeland i rollen som trener fått ansatte i bofelles
skapet fram til en solid 4. plass i den årlige volleyballturneringen 
i Vestlandshallen. På Tangeruddampen har sjøfolkene vist at de har 
både kunnskaper og mot til å gjennomføre utfordrende oppgaver. 
I Danmark har andelen utviklingshemmede som arbeider i vanlige 
bedrifter økt betraktelig etter at prosjektet KLAP ble igangsatt. 
I et tidligere nummer av Rapport omtalte vi Himmeljegerne, 
brødrene TannæsFjeld, hvis mål er å gjennomføre ekspedisjoner 
i polare strøk. Ekspedisjoner som er i overkant av hva de fleste av 
oss ville klare. Mellom 10. april og 2. mai i år gikk brødrene 43 mil 
på ski i Canada, mellom Cambridge Bay og Gjoa Haven i 
Nordvestpassasjen.

Det er likevel ikke nok at enkeltpersoner viser at de kan. 
Vi trenger et nasjonalt løft for å få opp interessen og innsatsviljen 
for utviklingshemmede. Nå foreligger den nye Meldingen til 
Stortinget om utviklingshemmedes situasjon: «Frihet og likeverd». 
Den vil bli kritisert. Det blir den også i Cato Brunvand Ellingsens 
innlegg i dette nummeret av Rapport. Kritisert for å ha for lite 
synlig retning, for å være for lite konkret og detaljert om tiltak og 
ressurser. Men vi skal likevel være glad det kommer en stortings
melding som setter utviklingshemmedes situasjon på dagsordenen. 
Nettopp denne meldingen blir hovedtema på høstens SOR
konferanse i Oslo. Der vil den bli diskutert, ikke bare av fagfolk, 
men også av representanter for den gruppen det dreier seg om, 
nemlig utviklingshemmede selv. Det er nye tider. Og det er 
sannelig på tide!. •••
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