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Amaliedagene 2008
Fra 17 til 22. august ble Amaliedagene avholdt i Oslo, for tiende år på rad. Vi kunne tilby et
variert og spennende program, og det var godt oppmøte av et engasjert publikum.

Amalidagene er en unik brukerfestival som er proppfull av både erfaringer,
kunnskap og kunstneriske innslag. Det er et møtested hvor vi kan dele
opplevelser og kunnskap.
Søndag 17. august var det minnemarkering ved Gaustadgrava og pilgrimsmesse i Ris kirke.
Det å stoppe opp og minnes de vi har mistet og de som har kjempet mot psykiatriens
undertrykkelse gir viktig tid til ettertanke, og er en fin stund som mange setter spesielt pris på
under Amaliedagene.
Mandag 18. august var det åpningskveld av Amaliedagene 2008, i Wergelandssalen på
Litteraturhuset i Oslo. Ola Elvestuen (Venstre) holdt åpningsappell, og det var et variert
program med foredrag og underholdning. Dessverre meldte Shabana Rehman avbud i siste
liten, uten at det la en nevneverdig demper på åpningskvelden. Det var første gang vi brukte
Litteraturhuset som lokale, og det viste seg å være vellykket, og et sted alle kunne føle seg
hjemme og velkommen.
Tirsdag 19 og onsdag 20 var det foredrag i velferdsbygget på Gaustad. Temaene var
”Selvmord og selvmordsforebygging” og ”Mangel på menneskerettigheter i psykiatrien”.
Gaustad fungerte godt som møtelokale, og vi satte vårt preg på et ”gammelt asyl, med mye
historie i veggene”, med en minnemarkering på plassen der Arnold Juklerød bodde i teltet sitt,
foran bysten av Arnold som var medbrakt for anledningen (bysten har enda ikke fast
tilholdssted utenfor Velferdsbygget).
Vi hadde ønsket at flere som jobber i psykiatrien hadde deltatt på disse dagene, med viktige
temaer og gode foredrag fra mennesker som selv har erfaring. I 2009 vil vi forsøke å gå ut
med en egen invitasjon til enkelte fagmiljøer. Når temaet var ”Mangel på menneskerettigheter
i psykiatrien” var både Helsedirektoratet og Amnesty tilstede for å lære mer.
Alle foredragene ble positivt preget av at publikum kom med innspill og spørsmål, mange
som deltar på Amaliedagene bidrar til at det blir en utveksling av erfaringer mellom
foredragsholderne og tilhørerne.
Torsdag 21 var det vandring i Wergelands fotspor, med guider og kaffepause. Dette satte
mange pris på.

Fredag 22. august hadde vi leid Lillebill-salen i Filmens hus, og viste Haakon Sandøys
Juklerød-trilogi; ”De hvite frakkene”, ”Makt og Mening” og ”Til ditt eget beste”. Mange
hadde ikke sett disse filmene, og for andre var det et fint gjensyn. Vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger på denne delen av programmet, som var ny av året.
På kvelden var det avslutning i Grønnlandsleiret 31 b, med Amaliedagsforedrag som i år ble
holdt av Petter Aaslestad med tittelen ”Amalie Skrams asylromaner og Pasienten som tekst”.
Under alle arrangementene ble det servert noe å spise. Alle arrangementene var gratis og åpne
for alle som ville delta.
Amaliedagene ble ledet av Haakon Sandøy, i godt samarbeid med Elin Sverdrup-Thygeson.
Et godt samarbeid med Mental Helse, Aurora, LPP, Rådet for psykisk helse og
Galebevegelsen gjør det mulig å få til et så bra program år etter år.
Amaliedagene 2007 hadde utgifter på 114 573,-kr. Arrangementet ble støttet av Oslo
Kommune og Helsedirektoratet.

Mette Ellingsdalen
Leder Landsforeningen We Shall Overcome

Om Amaliedagene 2009:
Amaliedagene er en brukerfestival som arrangeres årlig i forbindelse med Amalie Skrams
fødselsdag i august. Amaliedagene er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner på
psykisk helse feltet. Samarbeidende organisasjoner i 2009 er Landsforeningen We Shall
Overcome, WSO Oslo/- Akershus, Mental Helse (Oslo), LPP (Oslo), Galebevegelsen, Aurora
og Rådet for psykisk helse. Alle organisasjonene er representert i Amaliedagskomiteen, som
er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av dagene. Landsforeningen WSO bærer det
økonomiske ansvaret, og er initiativtager.
Amaliedagene er basert på frivillig arbeid. Alle møter og arrangementer og bevertning er
gratis for deltagerne. Amaliedagene er et vellykket samarbeidsprosjekt som tiltrekker seg
mennesker på tvers av organisasjonstilhørighet, både brukere, tidligere brukere, pårørende
og fagfolk.
Planleggingen av programmet for august 2009 er i full gang, og vi får også i år et spennende
program. Amaliedagskomiteen har jevnlige møter hele året, så den konkrete planleggingen av
programmet for 2009 begynner så snart år dagene er over.

