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WSO-POSTEN 5/2008 
Organ for Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 

 

Kjære WSO Medlemmer! 

 
WE SHALL OVERCOME fyller 40 år 17. oktober. 
Dette skal vi feire med fokus på tvang og menneskerettigheter. Det blir seminar med bla. Tina 
Minkowitz, som er advokat og overlevende fra psykiatrien, og en av de ledende kreftene i den 
internasjonale brukerbevegelsen når det gjelder menneskerettigheter i psykiatrien. Det er veldig 
spennende å få Tina til Norge for å snakke om den nye FN-konvensjonen for handikappedes rettigheter, 
som vi tror og håper skal påvirke situasjonen også i Norge når det gjelder tvang og umyndiggjøring. 
Mats Jesperson, en av WSOs mangeårige venner fra Sverige kommer også.  
Les mer om Tina på baksiden av invitasjonen. Les mer om FN-konvensjonen i siste utgave av 
Søkelyset, s 8.  

 
Dette seminaret er åpent for alle. 
 
Vi skal feire videre på lørdag 18. oktober, med en fest for WSOs medlemmer. 
Invitasjon ligger vedlagt.  
 
Vi håper mange av dere har lyst og mulighet til å feire WSOs 40 år jubileum 
sammen med oss! 
 
WSO 1968-88. Kampen for rettsikkerhet og menneskerettigheter.  
Joar Tranøy har skrevet WSOs historie fra de første 20 årene. Denne boka blir lansert 17. oktober i 
forbindelse med jubileet. Det blir spennende å lese om hvordan WSO ble opprettet og hvilken saker vi 
har vært med å kjempe for.  WSO vil gi boka i gave til dere, og den blir sendt ut så snart den kommer. 
De som kommer til seminaret den 17. kan få den rett i hånda, istedenfor å få den tilsendt. 
 
For WSO-medlemmer som bor utenfor Oslo-området kan WSO dekke reiseutgifter (- en liten 
egenandel) og være behjelpelig med overnatting. Ta kontakt med kontoret på tlf. 22353555 
man-ons-fred mellom 12-15. 
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