
Helt med!
Bokomtale ved Jarle Eknes je@sorpsost.no 

Inkludering som tema er i tiden. I hvert fall 
vurdert ut fra bøker som er skrevet om temaet. 
I boken Helt med! har 23 forfattere har gått 
sammen om å bidra med innspill og innsikt 
om inkludering og deltagelse for alle –
uavhengig av funksjonsevne. De har lykkes 
godt. Det fremstår som en godt gjennom-
arbeidet bok om hvordan vi kan og må rive 
ned gjerdene.  
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Redaktørene Tor Ivar Torgauten og 
Sølvi Dahle ønsker å utfordre mennesker 
som selv har en utviklingshemning eller 
nedsatt funksjonsevne, foresatte, verger, 
politikere, fagmiljø, utdanningsmiljø, 
frivillige organisasjoner og tros- og 
livssynssamfunn til en nasjonal dugnad 
for å gjøre fritids- og fellessapsarenaene 
gode og inkluderende for alle.

Boken har i særlig grad fokus på 
personer med utviklingshemning, men 
også andre funksjonsutfordringer er 
inkludert. Eksempelvis har en av 
forfatterne Asperger syndrom, en har CP, 
en har amputert en arm og to har 
utviklingshemning. At «de som best vet 
hvor skoen trykker» er representert så 
sterkt gjennom sine egne stemmer er blant 
bokens mange styrker. Også pårørende 
kommer til orde, samt personer med 
erfaring fra organisasjons- og frivillig-
hetsarbeid, fagpersoner som jobber nært 
de som trenger tilrettelegging, og kloke 
akademikere med forskningskompetanse. 
Og noen til. 

Redaktørenes utgangspunkt for 
prosjektet er blant annet at de har møtt 
mange sårede og oppgitte mennesker, 
med sterke og opprivende historier fra 
fellesskapsarenaer de trodde skulle være 
inkluderende, men som viste seg å ikke 
være det. Mange av historiene handler 
om å bli oversett, utestengt, mobbet, 
rangert, sett på som annerledes, sett ned 
på, eller bare ikke regnet med. Men de 
har også sett og selv vært med på å skape 
historier om inkludering og fellesskap, 
hvor gjerdene er revet ned og personenes 
verdighet, ressurser og deltagelse står 
i sentrum. 

I boken legges det særlig vekt på 
fellesskapsarenaer hvor man har en 
relasjonskontakt utover det å sitte ved 
siden av hverandre. Det handler ikke om 
å være «snille med hverandre», men om 
at man er nysgjerrig på og engasjerer seg 
i hverandre. 

Det ville ikke vært vanskelig å skrive en 
bok som først og fremst forteller om hvor 
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dårlig inkludering fungerer i vårt 
samfunn. Heldigvis har de ikke gjort det. 
Joda, de sidene av samfunnet er definitivt 
ikke underslått. De er tvert imot et 
utgangspunkt for boken, og kommer 
tydelig frem mange steder. Men forfatterne 
er gode på å trekke frem eksempler og 
formidle historier som virker inspirerende 
på leserne. Og det øker mulighetene for at 
vi etter å ha lest boken blir endringsagenter 
som bidrar til inkludering for personer 
med utviklingshemning og andre med 
funksjonsnedsettelser. Ikke bare for deres 
skyld, men også for vår egen. Ekte 
inkludering er til det beste for alle, også 
for de som så langt i livet ikke har 
funksjonsnedsettelser.

Redaktørene har gjort en kjempejobb, 
og har skapt en meget leseverdig bok 
om inkluderingens sorger og gleder. 
Og muligheter. Noen av bidragene fra 
personer med funksjonsnedsettelser har 
budskap redaktørene sier at lesere kanskje 
ikke liker å høre. De har valgt å la disse 
innleggene stå usminket, uten filter og 
anke på om de tråkker adressatene på 
tærne. Det gjelder blant annet kapitlene 
fra Marthe Wexelsen Goksøyr og 
Hanne Mathiassen, som begge har 
Down syndrom. Det tenker jeg er et 
godt valg. 

De fleste kapitlene er gode. Oftest 
meget gode. Det er dermed lett å anbefale 
boken. Redaktørene har sitt daglige arbeid 

i Den Norske kirke, og en del av bidrags-
yterne har også med eksempler fra tro- og 
livssynssamfunn. Det burde ikke skremme 
vekk lesere som ikke har et nært forhold 
til nevnte religion. I så fall går man i en 
av fellene boken handler om, nemlig 
fordoms fulle holdninger med ekskludering 
som konsekvens. I den grad boken er 
misjonerende, handler det ikke om 
religion. Det handler om tema vi alle bør 
kunne enes om; betydningen av fellesskap 
og inkludering. 

I fortsettelsen skal jeg redegjøre for noen 
av bokens temaer og kapitler.

Utenfor mangfoldet?
Marte Wexelsen Goksøyr spør i sitt 
kapittel om personer med utviklings-
hemning er usynliggjort. Hun bidrar i så 
fall godt til å motvirke dette, gjennom sin 
tilstedeværelse i samfunnsdebatten. At hun 
har Down syndrom har ikke hindret 
henne i å bli skuespiller med anerkjente 
prestasjoner på scenen. Mange hindringer 
har hun like fullt møtt på sin vei gjennom 
livet, og formidling om dette bruker hun 
til å skape bevissthet rundt hva et mang-
fold innebærer, og hvor viktig det er.

«Da jeg begynte i barnehagen ble 
jeg integrert, de andre bare begynte. 
Integrert, fra hva da? Betyr det at jeg 
egentlig ikke hørte til? Er det noen 
som fra fødselen av ikke har en 
selvfølgelig plass, med de samme 
rettighetene som andre?», skriver 
hun. 

Det er gode spørsmål. Et annet sted 
skriver hun:

Forfatterne er gode på å trekke 
frem eksempler og formidle historier 

som virker inspirerende .
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«Når det gjelder bolig, blir det 
opprettet bokollektiver for 
mennesker med funksjonshemning. 
På disse boligene blir det ansatt 
personale. På den måten blir det 
en institusjon, hvor det lett blir 
personale som bestemmer. Det 
kaller ikke jeg et hjem! Dersom man 
trenger hjelp, skal man selv få 
ansette en eller flere personer til 
dette, personlige assistenter».

Dette er prat «rett fra leveren», og får i 
hvert fall meg til å stoppe opp og tenke 
gjennom hvorfor hun mener det ikke kan 
kalles et hjem når for eksempel 
kommunalt ansatt personale jobber der. 
Hva er det som skal til for at hun eller 
andre kan oppleve en leilighet hvor man 
mottar denne typen tjenester for et hjem?

Hun er heller ikke særlig begeistret for 
folk som sier «så søt du er», eller kommer 
med andre utsagn som får henne til å tenke 
at de betrakter henne som et barn som ikke 
forstår så mye. Det verste er når vilt 
fremmede mennesker vil gi henne en klem. 
Da spruter de fordommer, skriver hun.

Folkekirken – et tjenende og 
inkluderende fellesskap
Laila Riksaasen Dahl melder med sorg 
i hjertet at hun må erkjenne at det er 
langt igjen før kirken fremstår som en 
kirke der alle får være med. Fremdeles 
bæres kirkens inkluderingsarbeid av 
de spesielt interesserte. Slik skal det 
ikke være. Det er hele kirkens ansvar, 
skriver hun.

Men de spesielt interesserte finnes det 
heldigvis en del av, og noen eksempler på 

det bringer hun frem i kapittelet. Og ikke 
minst i andre deler av boken kommer dette 
frem. Men poenget er knallgodt; det er 
ikke nok at noen få personer driver 
inkluderende fellesskap. Det bør vi alle 
holde på med på de arenaene vi ferdes.

«Jeg har ofte tenkt på hvorfor det er 
så vanskelig å få til et fellesskap med 
alle, hvor alle blir inkludert, regnet 
med og verdsatt på lik måte, uten 
noen form for rangering. Jeg vet vel 
egentlig hvor svaret ligger, men det 
er så smertefullt å innse det. Skal vi 
være ærlige, er jeg redd vi er preget 
av et menneskesyn og holdninger vi 
egentlig ikke vil identifisere oss med. 
Det menneskesyn som rangerer 
mennesker ut i fra forskjellige 
verdiskalaer og setter større verdi på 
noen i forhold til andre, har lett for å 
prege både våre holdninger og våre 
handlinger. I klartekst er det et 
menneskesyn som gir verdi etter 
yteevne og utrustning. Det skjer 
bare auto matisk uten at vi er oss det 
bevisst. Samtidig reagerer vi når 
andre tydelig gir til kjenne at de har 
et slikt syn på mennesket, men vi 
blir ikke var at vårt eget menneske-
syn går i samme retning.» 

skriver Dahl, og utfordrer oss på vår vilje 
til selverkjennelse om egne holdninger og 
menneskesyn.

Det er ikke nok at  noen få personer 
driver inkluderende fellesskap. 

36 – OKTOBER  2015



En menneskerett å tilhøre 
fellesskapet?
Karsten Brynildsrud har en egen evne til 
å skrive klart, presist og tydelig om 
vanskelige ting. Den evnen bruker han 
også i dette kapittelet. Med sin vernepleie- 
og juristbakgrunn knytter han fag, juss og 
samfunnsperspektiv sammen. 

Blant de mange poengene han bringer 
frem, er betydningen av diagnose:

«Det er lett å være enig i at diagnose-
kriteriet ikke skal være avgjørende for 
tjenesteytingen. Men det er samtidig 
grunn til å advare mot en for ensidig 
vektlegging av «individuelle og konkrete» 
rettigheter når det gjelder tjenestetilbudet 
til mennesker med funksjonsnedsettelser, 
fordi dette kan føre til en kamp om 
ressursene som de svakeste innenfor 
denne gruppen kan komme tapende ut av. 
For mennesker med utviklingshemning 
kan positiv særbehandling på gruppenivå 
være et nødvendig og viktig supplement til 
den individuelle og konkrete tilnær min-
gen, og må ikke sees som en motpol til 
likestillingsidealet i diskriminerings- og 
likestillingsloven.»

Han avslutter kapittelet med å si at vi 
bør arbeide for at Norge tar skrittet fullt 
ut og gjør CRPD (FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne) til norsk lov, ved 

inkorporering i menneskerettsloven eller 
som vedlegg til diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. At Norge omsider 
ratifiserte CRPD i 2013 er ikke nok. 
Vi skal lengre. 

Menneskesynet som basis  
for et fellesskap for alle
Gunnar Heiene mener at begrunnelsen 
for menneskeverdet må ta med i betrakt-
ningen spenningen mellom det gode og 
det destruktive i menneskets livsverden. 
Dette er et av mange eksempler på 
avanserte og spennende betraktninger 
både i dette og bokens øvrige kapitler.

Heiene poengterer at menneskeverdet 
ikke skal begrunnes ut fra om den enkelte 
lever et menneskeverdig liv og opplever 
mening eller livskvalitet. 

Han mener at vi i vårt samfunn har en 
tendens til å la betraktninger om funksjon 
og nytteverdi få for stor plass i vår 
tenkning om mennesket, på bekostning av 
et menneskesyn som understreker at alle 
mennesker har nøyaktig samme verd 
uansett nytteverdi, egenskaper og 
funksjonsevne. Det er mange trekk ved 
vårt samfunn som vitner om at vi 
premierer høyest mennesker som bidrar 
aktivt til å øke produksjonen og forbruket 
i samfunnet, fortsetter han. Barn og eldre 
blir skjøvet ut i periferien og får mindre 
oppmerksomhet enn produktive, middel-
aldrende mennesker, som sitter i de 
viktigste maktposisjoner og som tar de 
fleste avgjørelser. Mest nærgående ser vi 
denne tendensen i den måten vi behandler 
mennesker med nedsatt funksjonsevne på. 
Det er lett å definere dem ut fra en 
normalitetsmålestokk som går ut fra en 

Vi bør arbeide for at Norge tar 
skrittet fullt ut og gjør CRPD 

(FNs konvensjon om rettighetene 
til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne) til norsk lov.
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optimal funksjonsdyktighet. En slik måte 
å tenke på fører lett til at mennesker med 
en eller annen «funksjonshemning» først 
og fremst blir sett på som et avvik, et 
problem, i stedet for at vi fokuserer på 
det unike ved nettopp dette mennesket.

Videre bringer han opp problematiske 
sider ved at rene samfunnsmessige 
betraktninger har blitt trukket inn som 
argumenter for å utrydde de arvelige 
sykdommer og tilstander som fører til 
funksjonshemning. Det settes blant annet 
opp nytte-kostnadsanalyser for å fastslå 
hvor grensen går for lønnsomhet når det 
gjelder tiltak for å oppdage og forhindre 
arvelige sykdommer. Dette kan lett 
oppfattes som truende for de som allerede 
er født med en funksjonshemning. Disse 
kan få inntrykk av at de er uønsket og et 
problem for samfunnet, i stedet for å være 
ressurs.

Sårbarhet og verdighet
Mennesker kan såres gjennom krenkelser 
av verdighet, for eksempel ved at deres liv 
omtales som vanskelige eller at det ikke er 
forventes at en skal delta i felles aktiviteter, 
skriver Inger Marie Lid. Erkjennelsen av 
at menneskelivet preges av en sårbarhet 
kaster lys over menneskers vilkår i verden.

Og hvis fellesskapet tar som utgangs-
punkt at alle er ulike og sårbare på 

forskjellige måter, kan dette bidra til en 
bevegelse mot å kunne romme alle som 
ulike enkeltmennesker med hver sine gaver 
til og oppgaver for fellesskapet. Lid 
debatterer tilrettelegging, og viser at det 
innebærer at den enkelte må gi seg til 
kjenne som en person med et behov som 
skiller seg fra det de fleste andre trenger. 
Den som må be om tilrettelegging 
utleverer noe av seg selv til andre, og gjør 
seg dermed sårbar.

Denne forståelsen av sårbarhet tror 
jeg kan bidra til at vi blir enda bedre 
tilretteleggere og medmennesker i 
situasjoner som innebærer inkludering  
– og i andre av livets sammenhenger.

Et rausere samfunn
Raushet er et begrep som har fått en 
etterlengtet renessanse i samfunnsdebatt 
som handler om inkludering og deltagelse. 
For Sølvi Dahle, som også er en av bokens 

redaktører, er dette et kjernebegrep når det 
gjelder hva som kjennetegner det gode liv. 
Hun bidrar blant annet med refleksjoner 
om annerledeshet. I det øyeblikk jeg 
definerer andre som annerledes enn meg 
selv, øker avstanden og faren for å begå 
overgrep, skriver Dahle. Det er viktig at 
vi forstår hvordan måter vi definerer andre 
også påvirker det vi gjør, eller unnlater 
å gjøre.

Mennesker kan såres gjennom 
krenkelser av verdighet, for eksempel 

ved at deres liv omtales som vanskelige 
eller at det ikke er forventes at en skal 

delta i felles aktiviteter. 

I det øyeblikk jeg definerer andre  
som annerledes enn meg selv, øker 

avstanden og faren for å begå  
overgrep.
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Hun er også opptatt av betydningen av 
arbeid. For at arbeidet skal bli en kilde til 
fellesskap, mening og verdighet må vi ha 
et arbeidsliv hvor det er bruk for alle. 
Det å ha et arbeid er med på å gi verdighet 
og innhold til dagene. Å stå utenfor 
samfunnet ved å ikke ha et arbeid, å ikke 
få lov til å bidra, er med på å stigmatisere 
og påføre tapsopplevelser. Det er behov 
for arbeidsplasser som gir rom for selv-
realisering og mulighet til å kunne utvikle 
seg, fremhever Dahle.

Mot et likeverdig fellesskap?
Jan Tøssebro bringer inn forskning og 
perspektiver på forhold knyttet til 
likeverdig fellesskap. Han drar – ikke 
overraskende – linjer fra reformen for 
mennesker med utviklingshemning (for 
over 20 år siden) til dagens realiteter. 
Hva som har blitt bedre og hva som ikke 
har blitt bedre. Tøssebro understreker at 
det å plassere mange sammen ikke er noen 
garanti mot ensomhet. Det var ikke slik 
da man bygde drabantbyer i Oslo i 
1960-årene, og det var ikke riktig for 
utviklingshemmede på institusjon. 
Og det er heller ikke riktig når man i dag 
bygger store bofellesskap. 

Blant medisinen han foreslår er bedre 
styringssystemer. De områdene der det 
skjedde mest i løpet av reformårene, var 
der en hadde politiske virkemidler og klare 
politiske føringer som ble fulgt opp av 
reguleringer og penger. Mot slutten av 
1990-åra synker oppmerksomheten, 
både fra statlige myndigheter og media. 
De statlige overføringene blir endret til 
en tilskuddsordning til kommunene som 
ikke er øremerket. Kommunen kan selv 

bestemme hva pengene brukes til. 
Husbankens låneordning avvikles også, 
og erstattes av ordninger knyttet til 
omsorgsboliger og der føringene er svakere 
og mer uklare. Tøssebro er ikke overrasket 
over at staten gradvis trakk seg tilbake, 
slik intensjonen hadde vært hele tiden, 
men han er overrasket over at staten 
nærmest abdiserte.

Han har liten tro på at det er lurt 
å reversere det kommunale ansvaret, 
men har tro på at det vil hjelpe dersom 
en gjenoppliver noen av oppfølgings-
mekanismene fra reformperioden, slik 
som klarere reguleringer fra Husbanken, 
tettere oppfølging av hva de statlige 
midlene brukes til og at en fra statens 
hold følger med og dokumenterer 
utviklingstendensene.

Annerledeshet som ressurs
Per Koren Solvang tar et befriende fokus 
på annerledeshet, hvor det kan fremstå 
positivt i ganske mange sammenhenger. 
Han gir en rekke interessante eksempler 

Tøssebro er ikke overrasket over  
at staten gradvis trakk seg tilbake,  

slik intensjonen hadde vært hele tiden, 
men han er overrasket over at staten 

nærmest abdiserte.

Per Koren Solvang tar et befriende  
fokus på annerledeshet, hvor det  

kan fremstå positivt i ganske mange 
sammenhenger. 

 OKTOBER  2015  – 39  



på hvordan det mange betrakter som 
problem kan være positivt.  

Synlige funksjonshemninger medfører i 
mange tilfeller stirring, og i blant spørsmål 
fra barn om hvorfor de er som de er. 
Hvordan de som har nedsatt funksjons-
evne møter dette varierer med person-
lighet, og varierer ikke minst over tid, 
avhengig av hvor en er i livet. Solvang 
fremhever at stirringen kan vendes til 
en potensiell ressurs.

«Jeg har også en personlig historie 
som kan tydeliggjøre stirring som 
en situasjon med sosialt potensiale. 
Jeg mistet alt hår som 12-åring 
(alopecia universalis) og brukte 
parykk frem til jeg var 26 år 
gammel. Da tok jeg den av meg. 
Til forskjell fra i dag, da jeg er 
passert 50 og moten tilsier barbert 
isse hos menn med tynt hår, stirret 
mange på meg den gang i 1989. 
Jeg følte ubehag ved dette, noe min 
daværende ektefelle ville motvirke. 
Hun forsøkte å stirre i senk alle 
som stirret, noe hun var god til. 
Det interessante er at hun senere har 
satt dette i forbindelse med hvordan 
hun i dag møter mennesker som 
stirrer på hennes autistiske sønn. 
Nå smiler hun sitt hjerteligste smil 
til de som stirrer. I begge tilfellene 
representerer det hun gjør en form 
for staring management. De som 
stirrer kan føle seg mindre utilpasse 
når den begloddes ledsager 
responderer med en imøte-
kommende gest. Ledsageren kan 
i dette tilfellet bidra til å skape 

et potensiale for positiv interaksjon 
og for en solidarisk relasjon, om enn 
flyktig.»

Ressursperspektivet han gir eksempel 
på her handler om å se muligheter 
i en situasjon som vanligvis forstås 
som ubehagelig.

Å være tjenesteyter  
i et likeverdig felleskap
Laila Luteberget lurer blant annet på 
hva som skjer når vi blir tvunget inn i 
asymmetriske relasjoner fordi vi er 
avhengig av andres hjelp. Hun er særlig 
opptatt av kommunikasjon, og trekker 
frem de med utviklingshemning som 
har lite verbalt språk. Om evnen til å 
formidle seg verbalt er begrenset, betyr 
det ikke at personen ikke kan kommu-
nisere eller at vedkommende har 
manglende muligheter for å lære å 
kommunisere. Hennes utgangspunkt 
er at alle kan kommunisere, og alle kan 
lære å kommunisere. Det avgjørende er 
at tjenesteytere oppfatter alle tegn og 
signal som kommunikasjon og tar 
budskapene på alvor.  

Beboerne har også ulike preferanser 
for hvordan de ønsker å bli hjulpet. Som 
tjenesteyter kan du oppleve at det er 

Om evnen til å formidle seg 
verbalt er begrenset, betyr det ikke 
 at  personen ikke kan kommunisere  

eller at vedkommende har  
manglende muligheter for å lære 

å kommunisere. 
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vanskelig å få noen bekreftelser på om det 
du gjør er bra eller dårlig. En kan oppleve å 
bli avvist eller møte motstand. Det krever 
evne til å være sensitiv og reflekterende når 
en møter slike reaksjoner, men også evne 
til handlekraft, skriver Luteberget. 

Styrke i forskjellighet
De filosofiske betraktningene til Henrik 
Syse er også interessante. Også han trekker 
frem «annerledeshet som ressurs», men de 
to kapitlene som tilsynelatende har sterkt 
overlappende innhold utfyller hverandre 
eksemplarisk. 

Syse er opptatt av at vi er knyttet 
sammen nettopp i vår «felles forskjellig-
het». Annerledesheten er verdifull, og den 
som er annerledes enn det som oppfattes 
som «normen», for eksempel på grunn av 
sin naturlige, genetiske utrustning, må 
aldri oppleve at annerledesheten reduserer 
en tøddel av verdigheten. Vi må glede oss 
over og virkelig respektere forskjellighet.

Han skriver at toleranse er viktig. Vi må 
lære oss å tåle at det rundt oss finnes både 
det vi kjenner og det som er ukjent, det vi 
elsker og det vi misliker. Toleranse er 
likevel bare noe av svaret. Toleranse betyr 
å tåle det man dypest sett finner fremmed, 
ofte det man egentlig ikke liker. Vi kan 
kanskje tolerere at andre røyker, for 
eksempel, eller at de står for et politisk syn 

som er grunnleggende annerledes vårt 
eget. Men overfor det menneskelige 
individ som sådant, og i møte med dets 
unike egenskaper og muligheter, bør vi 
dypest sett ha en større ambisjon enn bare 
den å tolerere. Respekt i full forstand er et 
mer ambisiøst – og bedre – ord. Respekt 
betyr i sin opprinnelse å se én gang til – 
å gå den ekstra runden det er å bli kjent 
med noen og sette pris på det som gjør 
vedkommende spesiell.

Segregerte arenaer –  
næring til inkludering?
Cato Brunvand Ellingsen argumenterer 
for hvorfor vi bør ha ambisjoner om å være 
inkluderingsagenter, og alltid må heie på 
nyansene.

Når fagfolk, som ham selv, og 
organisasjoner for utviklingshemmede 
gang på gang fremmer sine syn om det 
inkluderende samfunnets fortreffelighet, 
er det ofte uten de viktige nyansene. 
Det kan virke som vi er nyanseresistente, 
skriver Ellingsen. At vi har en motvilje til 
å se nyansene i de flotte overordnede 
begrepene normalisering, integrering eller 
inkludering. Men vi ser kanskje også tegn 
på nyanseresistens når pendelen svinger 
og folk stolt hevder at de var imot reformen 
i utgangspunktet. At det ikke er så farlig 
om det bygges store boligkomplekser eller 
spesialskoler. For det kan det være. 
Men det må nyanseres.

Ta ansvar!
Dette er tittelen på kapittelet til Tor Ivar 
Torgauten, en av bokens to redaktører.

Torgauten deler en frustrasjon om at få 
mennesker med utviklingshemning er 

Overfor det menneskelige individ  
som sådant, og i møte med dets unike 

egenskaper og muligheter, bør vi  
dypest sett ha en større ambisjon enn 

bare den å tolerere. 
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naturlig inkludert i de allmenne 
fritidstilbud, og at historien har flere 
eksempler på at det inkluderende arbeidet 
stoppet opp den dagen ildsjelen sluttet. 
Han bombarderer oss med forskrifter og 
andre offentlige dokumenter som viser til 
at vi skal legge til rette for at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne og 
utviklingshemning skal kunne delta i 
samfunnets allmenne fellesskapsarenaer, 
på linje med andre innbyggere.

Blant annet viser han til at 
departementet med bakgrunn i 
kvalitetsforskriften og i 
sykehjemsforskriften, presiserer i rundskriv 
at «det må innfortolkes en plikt for helse- 
og omsorgstjenesten til å legge til rette for 
den enkeltes mulighet for fri tros og 
livsynsutøvelse.» 

Torgauten skriver at erfaring viser at der 
ingen ansvarlig i kommunen setter 
tematikken på dagsorden, blir det bare 
unntaksvis aktualisert. I praksis blir dette 
et «sovende» regelverk. Torgauten vil vekke 
det til live igjen, og ber oss aktivt 
tilrettelegge der det trengs. I tilrettelegging 
er det bare fantasien som setter 
begrensinger. Han mener vi har mye i å 
lære når det gjelder å inkludere mennesker 
med utviklingshemning og nedsatt 
funksjonsevne i de allmenne fellesskap, og 
at alle ledd må ta ansvar for at vi skal 
kunne lykkes.  

Hvorfor ser du på meg?
Dette spørsmålet er det Gro Dahle som 
stiller i bokens siste kapittel. Dahle har selv 
Asperger syndrom, og forteller om egne 
erfaringer og betraktninger om mennes-
kers sosiale samspill. Og mangel på dette. 

Innledningsvis ser det litt mørkt ut. Hun 
lurer på om det i det hele tatt er mulig å 
møtes som to likeverdige individer. Hvert 
eneste menneske er uansett forskjellige. 
Og det eneste vi har felles som mennesker 
er at vi aldri kan skjønne hva den andre 
sier.

Etter hvert, når ulikheter er gjort rede 
for, skriver hun at alle disse ulikhetene er 
det som gjør det spennende å møte andre 
mennesker.

«Du ligner på meg. Men det er et 
skremmende møte. Og jeg må være 
modig, jeg må ikke snu og løpe. 
Ikke nå. Jeg må stå der og si hei. 
Jeg må våge å ta i mot den ukjente, 
den fremmede og si navnet mitt, 
våge å strekke fram hånden, våge å 
se den andre inn i øynene uten å vite 
om han vil spise meg opp eller smile, 
si noe stygt til meg eller noe pent 
eller noe helt nøytralt. Jeg må stå der 
i det vidåpne og farlige og være 
meg».

Hun redegjør godt for hvordan hun prøver 
å forstå regler og tilpasse seg passelig mye:

«…ikke stå for nærme, ikke for 
langt i fra, men finne en passe 
mellomting omtrent mellom sytti 
centimeter til en halv meter er passe, 
førti centimeter hvis det er mye støy. 
Ikke ikke ikke ikke se for lenge inn 

Alle disse ulikhetene er det 
som gjør det spennende å møt 

 andre mennesker.
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i øynene, ikke se vekk heller, men 
holde blikket, blunke passe ofte og 
passe lenge, ikke stå med øynene 
igjen, ikke blunke i tre sekunder, 
det er påfallende, men et lett blunk, 
ellers kalles det ticks, og mangler 
blikk-kontakten helt, er det noe galt, 
noe feil, noe som går inn under 
betegnelsen «nedsatt funksjons-
evne». 

Så mange detaljer som er 
forhåndsbestemt og lagt inn i en 
etikette for sosial-omgang, så mye 
å huske på, følge med på, ha under 
kontroll, et oppførsels-mønster som 
er sosialt akseptabelt, så mange 
uskrevne regler, så mange innfor-
ståtte kjøreregler for hva som er 
sosialt akseptert. Så mye å tenke på, 
bekymre seg for. Ikke rart jeg blir 
stressa. Ikke rart jeg blir nervøs. 
Ikke rart jeg snakker for fort, for 
mye, for høyt, ikke rart jeg ler på feil 
steder. Så altfor mye å ta hensyn til.»

Dahle har Asperger syndrom, men vil 
ikke ha noe av at det kalles utviklings-
forstyrrelse. Hun opplever seg ikke som 
forstyrret eller feil-utviklet. Hun er ikke 
feil, men det blir ofte feil.

«Det er bare en annerledes nevrologi 
som gjør at hjernen jobber på en 
annen måte, at nevrokjemien er 
annerledes, at synapsene og den 
elektriske aktiviteten i synapsene er 
fordelt på en annen måte. Dette gir 
meg visse fordeler og visse ulemper 
i forhold til de som er nevrotypiske, 
altså storparten av befolkningen, 

majoriteten. Det gjør at jeg og andre 
med denne nevrologien er flinkere 
til å tenke originalt og dypere og 
lengre, bruke språket mer oppfinn-
somt og friskt og nytt, jobbe mer 
intenst innen et område og komme 
lenger i forskning og refleksjon, 
jobbe raskere innen visse felt og få 
gjort mer og grundigere og på flere 
plan, prosessere mer informasjon, 
holde flere ting i hodet på én gang, 
hvis det er noe vi er motivert for, noe 
som er veldig gunstig for både 
kreativt arbeid som kunst og 
litteratur og film – og for forskning 
og filosofi – samt innen data, 
vitenskap og programutvikling».

Hun skriver om at Asperger syndrom 
ikke handler om å være annerledes, men 
likeverdig. Det innebærer en annen, men 
likeverdig måte å tenke på, en annen måte 
å kjenne empati på, en annen måte å være 
sosial på, og en annen men likeverdig måte 
å være i verden på.

Dahle kommer også med konkrete tips 
til oss om hvordan vi kan møte personer 
med Asperger syndrom på en bedre måte.

Boken er meget leseverdig.  
Løp og kjøp. •••
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