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WSO-POSTEN 6/2008 
Organ for Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 

November 2008 

 
Kjære WSO Medlemmer! 

 

Sammen med denne WSO-posten kommer en JUBILEUMSGAVE til dere. "Kampen om 
rettsikkerhet og menneskerettigheter – WSOs historie 1968-88", skrevet av Joar Tranøy.  
Vi ønsker dere god lesning! 
Dere som var på 40 års jubileet og fikk bok der får den ikke tilsendt i posten. Dere som står på postlista 
vår, men som ikke har betalt kontingent i 2008 har ikke fått tilsendt bok, men det er enda ikke for sent 
hvis du ønsker å betale kontingenten for i år, da sender vi deg selvfølgelig jubileumsgaven. Hvis du har 
betalt medlemskontingenten i 2008, og ikke har fått boka, si i fra til kontoret, så får vi rettet det opp. 

Velkommen til Julebord 
 

Lørdag 6. desember Kl 18.00 

I WSOs lokaler i Hasleveien 38. 

 
Det blir servert julemat og dessert. 

Sanger og underholdning.  

 

Påmelding innen 28 november. Ring kontoret tlf 22353555 

eller send e-post post@wso.no  

Julebordet er gratis for medlemmer. Andre betaler 150,- eller man kan 

melde seg inn i døra. 
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40års jubileet ble behørig feiret 17. og 18. oktober. Seminaret 17. oktober, på stiftelsedagen, 
var både spennende og lærerikt. Tina Minkowitz og Maths Jesperson, som var våre gjester i forbindelse 
med jubileet ga mye god innputt på hvordan vi kan bruke menneskerettighetene i vår kamp, og særskilt 
den nye FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (se WSO-posten 
5/ Søkelyset 28 og wso.no). Det var også veldig oppmuntrende å høre om hvordan de to (med flere fra 
den internasjonale brukerbevegelsen) har hatt stor påvirkningskraft i utarbeidelsen av konvensjonen.  

 
INGENTING OM OSS UTEN OSS 
                                           NOTHING ABOUT US WITHOUT US 
 
Dette slagordet vil WSO begynne å bruke I Norge. Vi vil bli sterkere så vi kan påvirke der beslutningene 
tas, om alle ting som angår oss. Brukere bør ha en selvskreven plass i alle beslutninger som tas, fra 
planlegging til gjennomføring.  
 
18. oktober feiret vi med medlemmene våre på 31b. Dette var en veldig hyggelig kveld med god mat 
(Håvard disket opp med kjøttkaker, poteter og saus), underholdning fra egne rekker og taler. Flere bidro 
med musikk og sang, dikt og gode ord. 
 

 

Arbeidsgruppe om behandlingskriteriet. 
WSO har skrevet et dokument med begrunnelsen for å fjerne behandlingskriteriet, som 
en del av arbeidet i denne gruppa. Hvis du ønsker å dette tilsendt, kan du ta kontakt med 
kontoret og få det tilsendt, eller få det på e-post post@wso.no hvis du har tilgang til data. 
Gi beskjed hvis du også ønsker å få tilsendt senere dokumenter fra dette arbeidet. 
Du kan også finne det på www.wso.no .  
 

Utdrag: …  "WSO mener at dagens psykisk helsevernlov bygger på feilaktige premisser, og at det er 
behov for omfattende endringer i lovgivning, grunnlagstenkning og maktfordeling. Vi mener det er 
nødvendig å endre det lovverk og de systembetingelser som er bygget opp rundt fordommer om at 
mennesker med psykiske lidelser mangler selvinnsikt1 og ikke vet sitt eget beste, samt å motarbeide 
den diskriminering og de systematiske overgrep et slikt menneskesyn forårsaker.  
Vi mener at det ikke kan aksepteres at en stor gruppe mennesker, basert på psykiatrisk definisjonsmakt 
og en diskriminerende og undertrykkende særlovgivning, får undergravet helt elementære 
menneskerettigheter som retten til frihet, retten til respekt for privatliv, retten til tankefrihet, frihet fra 
mishandling mv.    … " 
 
Bakgrunn for dokumentet: 
 WSO er representert i en arbeidsgruppe som er oppnevnt av Helse og Omsorgsdepartementet/ 
helsedirektoratet for å se på behandlingskriteriet og bruken av tvang. I psykisk helsevernloven er det to 
kriterier for å bruke tvang, det ene er farekriteriet (hvis pasienten anses å være til fare for seg selv eller 
andre), det andre er det såkalte behandlingskriteriet. WSO går inn for å fjerne behandlingskriteriet. Selv 
om WSO først og fremst ønsker å fjerne hele særloven mener vi det vil være et viktig delmål å fjerne det 
kriteriet som gir rom for langvarig tvangsbruk og tvangsmedisinering uten at det er grunngitt i akutt fare. 
Den kanskje viktigste konsekvensen av å fjerne behandlingskriteriet vil være å begrense muligheten for 
tvangsmedisinering. WSO er representert i denne gruppa med Hege J. Orefellen og Mette Ellingsdalen. 

                                                 
 



 

 

3 

3 

 
 

Dette blir siste WSO-posten i 2008, så selv om det er litt tidlig vil styret ønske God Jul, 
og takke for alt arbeidet og alle bidrag i kampen "For Menneskeverd, Mot Tvang" i 
dette jubileumsåret. Det er mange måter å få til endring, demonstrasjon, høringer, politisk 
arbeid, sosialt arbeid, jobbe frem gode alternativer og mer.  
 

 

Markering mot tvang på Hamar 27. november kl. 12.30 
 

 
 

Det avholdes en konferanse på Hamar 27-28 november med tittel  
" Menneskerettigheter, tvang og etikk", hovedarrangør er Norsk Psykiatrisk forening.  
 
WSO med flere vil ha en markering mot tvang og menneskerettighetsbrudd utenfor 
konferanselokalene (Scandic hotell Hamar) 27 november kl 12.30 (litt før, under og litt 
etter lunsj i programmet). 
Vi vil ha plakater og en kort minnestund for tidligere og nåværende ofre i psykiatrien. Vi 
vil også ha med et notat som kan deles ut. 
 
Alle som bor i området oppfordres til å møte opp! Ta gjerne med en plakat. 
Vi er flere som skal reise fra Oslo, vil du være med kan du ringe kontoret på 22353555 
for nærmere beskjed om transport. 
 
Konferansen er såpass dyr at mange brukere ikke har mulighet til å delta, men 

Ingenting om oss uten oss! Så er vi der allikevel! 
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Vi ser etter nye lokaler. 

 
WSO er i disse dager på husjakt. Vi ser etter nye lokaler som ligger mer sentralt og 
lett tilgjengelig. Vi har vært bortskjemte med veldig gode og store lokaler i Hasleveien 
38, men de ligger dessverre litt bortgjemt. WSO trenger ikke så store lokaler i 
hverdagen, vi kan heller låne/ leie lokaler når vi skal ha større samlinger som 
årsmøte og julebord. Vi ser etter lokaler som har god nok plass til kontoret, og at 
medlemmene kan komme innom for en kaffe og litt sosialt samvær, men litt nærmere 
sentrum. WSO Oslo/-Akershus ønsker å fortsette å dele lokaler med 
Landsforeningen, så vi vil ha plass til dem også. Vi regner med å flytte i begynnelsen 
av 2009, så i neste WSO-posten vil dere få nærmere beskjed. Vi vil uansett beholde 
postboksadressen vår. 
 

Før WSO-posten gikk i trykken har WSO funnet nye lokaler i Møllergata 12 ☺ 
Det betyr at juleordet blir det siste arrangementet vi har i Hasleveien 38, vi håper vi ser mange av dere 
der! 
 
 

Høring. 
WSO har levert høringsuttalelse til helsedirektoratet om "Retningslinjer om 
behandling av depresjon". Det er ikke plass til hele uttalelsen i WSO-posten, men her 
er et lite utsnitt: 
 
 "WSO mener hele veilederen bygger på et kunnskapsgrunnlag som er begrensende og snevert 

og til dels feilaktig, både når det gjelder hva depresjon er og behandling av depresjon. 

Veilederen er bygget på den medisinske modellen, og går ut ifra depresjon som en medisinsk 

tilstand som krever medisinsk behandling. Dette utgangspunktet kan ikke WSO godta som 

bærende fundament for veilederen, og vi er derfor kritiske til hele sluttproduktet. 

WSO mener oppfattelsen av depresjon og behandling av depresjon i psykisk helsevern er 

sterkt påvirket av medisinindustriens propaganda. Direktoratets retningslinjer tar i liten grad 

høyde for den massive påvirkningen som finner sted, både når det gjelder forskning og den 

enkeltes lege utskrivning av antidepressive legemidler.  

 

WSO vil til tross for dette komme med noen konkrete innspill til forbedringer  …" 

  
Hvis du ønsker hele høringsuttalelsen tilsendt kan du ta kontakt med kontoret, eller få 
den tilsendt på e-post post@wso.no

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 

Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner 

Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597  / Bankkontonr.: 6242.05.31325 

Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo – besøksadresse: Hasleveien 38, 0571 Oslo 

Tlf. 22 35 35 55 –  Fax 22 35 25 55 – post@wso.no – www.wso.no 

Leder: Mette Ellingsdalen, 908 59 796, mette-el@online.no 

Nestleder: Finn Halvorsen,  finnmhalvorsen@hotmail.com 
 


