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Arrangementer 

Landsmøte :  
3 Mai, kl 14.00 -18.00 fredshuset, møllergt. 12

Årsmøte WSO Oslo/Akershus :  
26 April, kl 15.00  

Landsforeningen We Shall 

Overcome er en bruker- 

og interesseorganisasjon 

for menneskerettighete, 

selvbestemmelse og 

verdighet innen psykisk 

helse. Vi jobber aktivt 

opp mot myndigheter og 

psykiatrien for å få til en 

ikke-voldelig revolusjon 

innen psykisk helsevern, 

i tråd med mennesker-

ettighetskonvensjonen. 

Vi mener at psykiatrisk 

behandling bør skje på 

brukerens egne premisser 

og at respekt for enkeltin-

dividets autonomi må 

ivaretas.

Kjære medlemmer i WSO! 

Da er de mørkeste og kaldeste månedene av 2014 overstått 

og våren er på vei. Mange har vært innlagt siden siste WSO-

posten ble skrevet. Noen sier det er litt bedre forhold enn før, 

mens andre sier det er like ille eller verre enn før. Noen av 

oss (meg inkludert) frykter tvangsbehandling mer enn noe 

annet og er villige til å gå til grunne før vi ber om hjelp. 

Det haster med å opprette medisinfrie tilbud der man ikke 

blir utsatt for tvangsmedisinering, men kan få en seng å sove 

i, noen å prate med og kanskje til og med noen med erfaring 

som kan gi noen råd.  Fellesaksjonen (LPP, MH, Hvite Ørn, 

Aurora og WSO) er i full sving med å søke om midler for å 

utvikle modeller som kan brukes i Norge i tillegg til å legge 

press på helsedepartementet (HOD) og regionale helsefore-

tak (RHF), mer kan leses på medisinfrietilbud.no. 

Ellers så er det stor jubel i WSO da FN komiteen for økon-

omiske, sosiale og kulturelle rettigheter har kommet med en knallsterk anbefaling om at 

Norge må slutte med psykiatrisk tvang som reimer, medisinering og ECT og opprette alter-

nativer. Dette legger press på myndighetene og Norge forventes å bevise at de har beveget 

seg i retning av dette innen 2018.  

Ellers så skjer det noen omveltninger internt i WSO, da det er klart at Mette Ellingsdalen ikke 

vil stille til gjenvalg etter 7 lange år som frontfigur og leder i WSO. Til landsmøte er det Berit 

Bryn Jensen som er innstilt til ledervervet etter at hun ble spurt av valgkomiteen og takket 

ja til å være styreleder for det neste året. Berit har mange års erfaring og har alltid vært en 

klar og sterk stemme som har stått på barrikadene der andre har lukket øynene. Selv stiller 
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jeg som nestleder og gled-

er meg til et spennende år 

fremover om jeg skulle bli 

gjenvalgt på landsmøte. 

Det har også blitt endringer 

i forhold til WSO sin lønnede 

medarbeider. Som de fleste 

sikkert vet er Grete Johnsen  

sykmeldt og det er sikkert at 

hun ikke vil komme tilbake 

i den stillingen som hun har 

hatt. Derimot er det endelig 

klart at Siv Helen Rydheim 

(styremedlem i WSO) er vår 

nye ansatte i WSO og vil tre 

inn i 50% stilling som organ-

isasjonssekretær fra og med 

1 august 2014. Så for alle som har undret seg på hvor i Norge Siv Helen skulle komme til å 

bosette seg, så blir det Sør-Norge som vinner i denne omgang. Det gleder meg stort å kunne 

si GRATULERER til Siv Helen med fast jobb, og GRATULERER til WSO som har fått en som Siv 

Helen til å jobbe for seg! 

Liv Skree, fungerende leder i wso

Landsmøte arrangeres den 3 April kl 14.00 i Fredshusets lokaler som ligger i 

syvende etasje i møllergata 12. Kl 18.00 vil vi gå ut å spise på en restaurant i 

nærheten. Det er landsmøtet som legger lista for hvordan WSO arbeider så vi håper 

på stort oppmøte i år. Landsmøteinnkalling vil bli sendt 2 uker i forveien pr post/mail

ET HISTORISK ØYEBLIKK I WSO SIN HISTORIE 

WSO har vært tredje runde i FNs menneskerettighetsorgan. 

Etter en runde i sivile og politiske rettigheter i 2011, deretter 

torturkomiteen i 2012, ble det endelig gitt en tydelig anbefal-

ing til Norge fra menneskerettighetskomiteen som overvåker 

økonomiske, sosiale og politiske rettigheter(ØSK). Komiteen 

Siv-Helen Rydheim. Foto av  Hanne Gullerud
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anerkjente våre erfaringer og vårt ønske om 

rettigheter på lik linje med andre, så det var 

med gledestårer vi hørte på at det ble sagt 

at Norge må fjerne psykisk helsevernloven, 

slutte med tvangsmedisinering og bygge 

opp en variasjon av lokalbaserte, alternative 

helsetilbud som baserer seg på fritt og in-

formert samtykke. Det ble også sagt at Norge 

må bevege seg bort fra gamle tradisjoner og 

den medisinske modell for i stedet og byg-

ge opp tilbud som ivaretar våre mennesker-

ettigheter. 

“…incorporate into the law the abolition of the use of restraint and the enforced administra-

tion of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive 

therapy (ECT). It further recommends that the State party increase the number of communi-

ty-based services, including peer support and other alternatives to the medical model, for 

persons with psycho-social disabilities and allocate the necessary financial and human re-

sources for the effective functioning of these services.” (anbefalingen fra ØSK-komiteen til 

Norge.) 

At det kommer klar tale fra FN sin ØSK-komite om at intervensjoner utført med tvang må 

opphøre, og diskriminerende lovverk må fjernes har stor betydning da konvensjonen om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har forrang i norsk lov. Siden FN-konvensjonen 

for folk med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ikke er integrert i norsk lov på samme måte enda,  

er det et viktig skritt i historien at ØSK-komiteen støtter opp under CRPD-komiteen sine ut-

talelser.  

WSO har i lang tid sagt at psykiatrisk tvang må opphøre og at det må bygges opp alternativer 

der folk kan få hjelp og støtte i stedet for å bli utsatt for overgrep. At flere og flere deler av 

FN-systemet ser ut til å bevege seg i samme retning som oss gjør at det er endringer i sikte, 

og veien til vi får nyte rettighetene våre på lik linje med andre i samfunnet blir kortere og 

kortere.  

Rapporten fra WSO kan leses her:  

wso.no/?s=2&id=80 

Ressursgruppe for mennesker som hører stemmer. Neste møtedato: 9 april

Ta kontakt med kontoret på tlf 22 41 35 90, man,ons,fre, 12-15 om du ønsker å delta. 

Hege Orefellen og Liv Skree i FN under  
ØSK-komiteens eksaminasjon av Norge
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WSO er blitt medlem i Funksjonshemmedes Fellesorgani-
sasjon (FFO) 

FFO er en paraplyorganisasjon med 75 medlemsorganisasjoner som ar-

beider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonsh-

emmede gjennom å fremme felles politiske krav i møte med bl.a. forvalt-

ningen og politiske organ.  

WSO søkte om medlemskap for 3 år siden og ble i høst endelig tatt opp som 

medlemsorganisasjon. Dette innebærer at WSO får være med i langt flere prosesser, særlig 

på nasjonalt nivå,  i tillegg til at lokallag vil styrkes gjennom muligheter for lån av lokaler, 

kontorutstyr og veiledning m.m. 

FFO har ”fått i oppdrag” av Barne og Likestillingdepartementet (BLD) å være ansvarlige for 

skyggerapporten som skal sendes inn til CRPD- komiteen når Norge for første gang skal ek-

samineres i FN-konvensjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne om noen år. I den 

forbindelse har FFO opprettet et nettsted hvor folk kan komme med innspill allerede nå, og 

vi oppfordrer medlemmer til å benytte seg av dette. WSO vil levere vår egen skyggerapport 

sammen med andre organisasjonettr/stiftelser i tillegg til å bidra inn til FFO sitt arbeid. 

Nettside for rapportering til FN gjennom FFO :  

www.ffo.no/Rettighetssenteret/Skyggerapport/

Til alle livstidsmedlemmer i WSO!  

Fra i år må vi forholde oss til endringer i regelverket som sier at ”livstidsmedlemskap” 

ikke lenger regnes som medlemskap med rett til pengestøtte. 

WSO har således et problem idet vi har svært mange livstidsmedlemmer. Vi vil derfor 

oppfordre alle livstidsmedlemmer til å betale en årlig kontingent på kr 50,- fra 2014, slik 

at vi fortsatt kan få økonomisk støtte.  

Vi vil likevel presisere at ditt livstidsmedlemskap i WSO vil bestå slik det fungerer i dag, 

selv om du velger å ikke betale årlig kontingent. 

Kontingent kan betales inn på kontonr: 6242 05 24639 

Husk å merk betalingen med navn


