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Kalender
23. november ³ )RUHGUDJRPHOHNWURVMRNNY%RE)RVVL:62·V
lokaler. Øystein Stensen spiller piano og det blir servert mat.
9. desember ³ Utdeling av Ytringsfrihetsprisen innen psykisk
helsevern i Drammen. Påmelding. Se omtale på side 6.
10. desember ³ :62·VMXOHERUG3nPHOGLQJWLONRQWRUHW
31. desember ³ 1\WWnUVVDPOLQJL:62·VORNDOHUIUDNO

:62·VMXOHERUG
:62·VMXOHERUGDUUDQJHUHVLnULORNDOHQHWLO5HKDELOSn.DO
bakken, den 10. desember, kl. 18.00. Dette fordi vi i fjor
knapt nok hadde plass til de som meldte seg på. Adressen er
Østre Aker vei 206F. Tog fra Oslo Sentralbanestasjon mot
Lillestrøm til Nyland (går 10 min og 40 min over hver hele
time). Det er 7 minutter å gå fra togstasjonen. Reisetider og
kart er vedlagt denne forsendelsen.
Påmelding til kontoret (tlf.nr. 22 41 35 90) i kontortida; man-ons-
fredag mellom 12.00 og 15.00. Påmeldingsfrist er mandag 28.
november. Det serveres tradisjonell julemat og vegetarmat for
de som ikke spiser kjøtt. Meld fra om matønsker ved påmel-
ding. Vi prøver å etterkomme alles ønsker så langt det er mulig.
De som kommer langveis fra får dekket billigste reiseutgifter og
rimelig overnatting mot kvittering.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til en
hyggelig kveld med WSO-frender. Det vil bli underholdning og
muligheter for å danse for de som er glad i det. Vi ber alle ta
med seg masse godt humør og gjerne en venn.

Vel møtt!

Landsforeningen
We Shall Overco-
me er en støttefo-
rening for men-
nesker i psykiat-
rien, deres ven-
ner og pårørende.
Vi jobber aktivt
opp mot myndig-
heter og psykiat-
rien for å få til en
ikke-voldelig re-
volusjon innen
psykisk helse-
vern, i tråd med
den nye Mennes-
kerettighets-
konvensjonen. Vi
mener at psykiat-
risk behandling
bør skje på bru-
kerens egne pre-
misser og at re-
spekt for enkelt-
individets autono-
mi må ivaretas.
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Rapport fra Sommerskole om CRPD
I sommer fikk jeg mulighet til å delta
på sommerskole i Budapest i to uker.
Det var MDAC (Mental Disability Advocate Centre) som arrangerte, i samarbeid med Central European University.
Temaet var menneskerettigheter, med
hovedfokus på FN-konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Deltagerne var fra fire kontinenter, Europa, Afrika, Amerika og Australia, og
det var advokater, akademikere og aktivister i god blanding. Vi var fire som

tilkjennega oss selv som brukere /
overlevere fra psykiatrien.
Å gi en oppsummering av hva vi lærte
er ikke så lett, siden det var to uker
fullstappet med undervisning.
I stedet vil jeg si noe om det som for
meg var den aller viktigste jeg tar med
meg fra kurset, til tross for at jeg lærte
mye nyttig, nemlig muligheten til å tilbringe tid sammen med Gabor Gombos og de andre bruker/ overlevere
som deltok. Gabor var en av de som
deltok i arbeidet med CRPD og han

Aktivistene  samlet  i  leiligheten  til  Gabor  i  Budapest,  fra  venstre;;  Hege  Orefellen  (som  ikke  deltok  
på  kurset  men  var  på  besøk  i  Budapest),  Gabor  Gombos,  Moosa  Salie  (fra  Sørafrika,  leder  i  
WNUSP),  Jagganath  fra  Nepal,  Anna  fra  Budapest,  Mette,  og  Piers  Gooding,  Australia.
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sitter nå i CRPD-komiteen som skal
overvåke komiteen.
Han har i mange år vært en av de
sentrale i oppbyggingen av den internasjonale brukerbevegelsen, og dere
som har vært i WSO noen år kjenner
navnet hans godt. Vi hadde et møte i
KDQVOHLOLJKHWL%XGDSHVWHWµJDPPHOW
hippie-UHGHµKYRUEUXNHUEHYHJHOVHQL
Budapest startet, og hvor mange spennende og banebrytende møter har funnet sted, hvor vi delte historier og erfaringer.
Gabor jobber i MDAC, og var en del av
fakultetet på skolen. Gjennom hans
undervisning fikk jeg og de andre studentene høre enda mer om hvordan
CRPD ble til, og hvilken viktig rolle brukere- og overlevere fra psykiatrien har
spilt. Det er virkelig en spennende historie, som jeg håper blir skrevet ned så
den blir tilgjengelig for alle.
Jeg er så stolt over å være en del av
en bevegelse som virkelig har skrevet
seg inn i historien, og så takknemlig
for at noen våget å gå foran og tenke
nye tanker.
Historien om CRPD er virkelig historien
om å kjempe for det som er riktig,
nemlig fulle rettigheter, ikkediskriminering og frihet fra overformynderi og tvang, istedenfor det som så
PXOLJXWHQµSV\NLDWULPHGOLWWPLQGUH
RYHUJUHSµ0HQGHWNUHYGHPRWRJ
klarsynthet for å få dette til, og Gabor
Gombos var en av de som hadde dette
motet.
Det går nesten ikke an å snakke om
tilblivelsen av CRPD uten også å nevne

Tina Minkowitz, som var hos WSO på
nUVMXELOHHWYnUWVn UHWLOKHQQH
også selv om hun ikke var tilstede på
dette kurset.
Det burde hun så absolutt ha vært, siden hun er en av våre fremste eksperter på CRPD artikkel 12 (rettslig handleevne).
Det var det eneste som var virkelig en
skuffelse på sommerskolen, at den
hadde invitert en foreleser, Jerome
Bickenback, til å snakke om artikkel
12, som rett og slett var av den gamle
skolen og hadde forstått lite av paradigmeskiftet som CRPD bringer.
Artikkel 12 er veldig sentral for oss, og
det temaet jeg så mest frem til å lære
mer om og diskutere. I tillegg var han
skikkelig ufin og nedlatende, og det
var skikkelig skuffende å oppleve at
en organisasjon som MDAC inviterte
en foreleser som avfeide all diskusjon,
og var svært respektløs ovenfor bla.
Gabor og meg.
Men totalt sett var sommer-skolen en
positiv opplevelse. Det var nyttig og inspirerende å møte andre menneskerettighetsforkjempere, som jobber på
forskjellige områder måter, og det ga
ideer til flere ting vi kan gjøre i WSO.
Jeg vil si at det var en god investering,
både for meg og for WSO, å delta på
dette kurset. Både gjennom det vi lærte, kontaktene som ble knyttet, og ikke
minst inspirasjonen det ga til videre
arbeid.
Mette Ellingsdalen
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WSO  i  Menneskerettskomiteen  i  FN  
24 og 25 oktober ble Norge eksaminert i
Menneskerettskomiteen i Geneve. WSO var
tilstede og lykkes i å bringe tvang i psykiatrien høyt på agendaen.
Saken har også omtale i Morgenbladet
28.oktober "Norsk tvangsbruk under lupen",
med intervju med WSOs leder Mette Ellingsdalen.

rettighetsbrudd skjer i psykiatrien. Vi er veldig fornøyd med resultatene så langt. Den
endelige rapporten fra Menneskerettskomiteen kommer ikke før 4. November, men ut i
fra hvilket fokus vår sak fikk i eksamineringen er det høy sannsynlighet for at det også
vil komme i rapporten.

Dette var et historisk øyeblikk på flere måter. For WSO
Hege Orefeler det første
len og Mette
gang vi har
Ellingsdalen
deltatt og påfra WSO var til
virket direkte
stede under
på dette nivåeksamineringet i FN. Det er
en av Norge,
sannsynligvis
og holdt
også første
muntlige inngang brukere
legg for Menog overlevere
neskerettsfra psykiatrien
komiteen i
selv har fått
tillegg til akordet foran
tivt lobbydenne komitearbeid for å
en, og presenpresentere
tert oss som
våre bekymnettopp det. I
Mette
Ellingsdalen
³
Leder
i
WSO
og
Hege
Orefellen
ringer om dislang tid har
kriminering,
dette feltet
tvang og overgrep i psykiatrien overfor envært preget av en barmhjertighetsmodell der
kelt-medlemmer av komiteen.
vi som utsettes for tvang og overgrep har
blitt sett på som ute av stand til å tale vår
Menneskerettskomiteen (HRC) overvåker
egen sak. Dette er i ferd med å endres, og
Konvensjonen om sivile og politiske rettighedet er vi som endrer det, ved å selv tale vår
ter (ICCPR) og eksamineringen av Norge skal sak og bringe erfaringene inn på alle arenaavdekke om Norge følger de menneskerettser, også der det tradisjonelt har vært de prolige forpliktelser vi har påtatt oss i forhold til
fesjonelle som har fått taletid.
konvensjonen.
Prosessen frem til denne ukens høring har
Formålet WSO hadde med å reise ned og
pågått i flere år, og mange dokumenter er
være tilstede under eksamineringen av Norsendt frem og tilbake. WSO leverte inn en
ge, var å få løftet overgrep og tvang i psykiat- felles rapport med Verdensnettverket for
rien høyt opp på agendaen, og at komiteen
brukere og overlevere i psykiatrien (WNUSP)
skulle avkreve konkrete svar på hva Norge
og International Disability Alliance (IDA). I
har tenkt å gjøre for å hindre at menneskeforkant av eksamineringen var vi med på
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flere møter med Menneskeretts ² komiteen,
og vi hadde to muntlige innlegg i tillegg til å
svare på spørsmål. Vi hadde også et uoffisielt møte med et komitee-medlem der vi fikk
lagt frem mer detaljert om situasjonen i Norge, og hva slags spørsmål vi mente var viktig
at ble stilt Norske myndigheter, i tillegg til å
snakke med andre komite-medlemmer i
pauser. Aktiv lobby-virksomhet overfor komitee-medlemmer var nok det som i størst
grad ga resultater for oss.
Tilstede fra Norge var også NGO-Forum, som
er sammensatt av en rekke ikke-statelige
organisasjoner, og som har levert en felles
parallellrapport som har en god problembeskrivelse av menneskerettighetssituasjonen
for på psykisk helsefeltet i Norge (s 14-19).
Ole Benny Lilleås, Den Norske Helsingforskomiteen, holdt et muntlig innlegg på
vegne av NGO-forum, der tvang i psykiatrien
var et av punktene. Så WSO var ikke alene
om å utrykke bekymring om dette.
'HWVS¡UVPnOHWVRPYDUVWLOW1RUJHLµOLVWRI
LVVXHVµRJVRPYLOREEHWIRUnInK¡\WRSS
SnDJHQGDHQYDUµKYDVODJVWLOWDNHUJMRUW
for å forsikre at uberettiget bruk av tvang
mot mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser i psykiatriske institusjoner ikke
skjer, og oppgi data for hva slag tiltak som
er gjort for å a) undersøke bruken av tvang
og tvangsmidler, og b) tiltale, og hvis domfelt, straffeforfølge det anklagede personell
som har brukt uberettiget tvang på mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser.
(oversatt fra engelsk)
Dette spørsmålet svarte Norge ikke på, til
tross for at de hadde et relativt omfattende
svar på hva som gjøres for å redusere bruken av tvang generelt.
Et komitee-medlem stilte da et svært konkUHWRSSI¡OJLQJVVS¡UVPnOµKDUGHWY UWVD
ker med mishandling eller uberettiget frihetsberøvelse i psykiatrien, og hvis så er tilfelle, har det blitt gjort konkrete tiltak hva

gjelder straffeforfølgelse, og for å forsikre
effektiv granskning, spesielt med hensyn til
de anklagede overgriperne.
Hva slags spesifikke tiltak er gjort for mennesker som opplever disse hendelsene, og
har de ansvarlige blitt håndtert på en korrekt
måte.
Heller ikke dette spørsmålet svarte Norge på
direkte, men henviste i stedet til mulighetene i lovverket for straffeforfølgelse av helsepersonell som bryter loven, uten å kunne
vise til noen konkrete saker der det har
skjedd i forhold til tvang (som spørsmålet jo
handlet om).
WSO kjenner ikke til noen saker der politiet
har gjennomført en reell etterforskning av
ulovlig frihetsberøvelse eller overgrep i psykiatrien, derimot kjenner vi til en rekke saker
som har blitt politianmeldt og henlagt av politiet. Vi kjenner heller ikke til at helsepersonell har blitt straffet av andre administrative
kontrollorganer for ulovlig bruk av psykiatrisk tvang, eller mishandling i institusjoner.
Vår erfaring er at både helsepersonell og
institusjoner pr. i dag ikke har noe å frykte
fra Norske myndigheter hvis de bryter loven
på dette området. Rettigheter blir meningsløse hvis det ikke får noen konsekvenser når
de brytes, og det er statens klare ansvar å
sørge for effektiv og grundig etterforskning
av anklager om mishandling og ulovlig frihetsberøvelse i det psykiske helsevernet, og
konsekvenser/ straff for den/de ansvarlige
som står i samsvar med alvorligheten i anklagene.
En effektiv og grundig etterforskning krever
at man går inn og vurdere de faktiske forholGHQHLVDNHQLNNHHQµSDSLU-HWWHUIRUVNQLQJµ
der institusjonen avkreves journal-notater og
redegjørelser, men disse ikke blir etterprøvet.
Mette Ellingsdalen
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Diverse
Ønsker du litt hjelp i hjemmet?

Elektrosjokk

Noen trygdede i Oslo og Akershus kan bistå med
rydding, støvsuging, vasking og oppvask, både i
privathjem eller for firma. Superrabatt for WSOmedlemmer, men litt betaling, mat og reiseutgifter gjør de seg fortjent til. Ring Bjørn Ingar i kontortida på onsdager mellom 12.00 og 15.00 og
fortell hva du ønsker hjelp til så vil vi vurdere om
vi kommer eller ikke.

er temaet onsdag 23. nov

Ei jobbgruppe i WSO har startet
To kurskvelder og to andre samlinger er holdt.
Torsdag 10. nov var temaet: Markedsføring og
salg, og foreleser var Tormod Bakke som er kundekonsulent i Dagsavisen. Første kurskveld var
om Renhold og hygiene. Målsettingen er at medlemmer som blir med skal kunne tjene litt i tillegg til trygden eller annen inntekt de allerede
har. Har du ideer, til oppdrag eller annet for
gruppa?
Kontakt WSO på telefon: 22 41 35 90 man-onsfredag i kontortida KYLVGXHULQWHUHVVHUWLnNRP
me ut i arbeidslivet igjen. Vi trenger arbeidsomme folk før vi tar på oss oppdrag.
Interesserte blir invitert på kurs med en representant fra NAV.

Dobbelt så mange stemmer WSO nå
WSO Oslo og Akershus deltar i grasrot-andelen
fra Norsk Tipping, og har nå mottatt kr 3.000 av
tippemidlene fordi noen medlemmer stemmer
på oss. Prøv du også: Send sms til 2020 med
tekst: GRASROTANDELEN 993607150
Det fungerer for de som har spillekort! Og husk:
Ikke spill for ei krone mer enn hva du ellers pleier! Men en stemme teller!

Ect-hefte
Du kan nå bestille heftet direkte fra WSO, Se
bestillingsskjema som er vedlagt dette brevet.

L:62·VORNDOHUNO
Nyeste nr av Søkelyset brakte omtale av den nye
boka om temaet. Og nå har vi vært så heldige å
få forfatteren selv, Bob Foss WLOnLQQOHGH
Les bokomtalen og bli inspirert! Det blir muligheter til spørsmål og egne kommentarer. Innlagt
tepause. Piano-spill av organist Øystein Stensen
og et par allsanger hvis folk har lyst til det.

Velkommen til temamøtet!
Mulig å ta med nye folk på dette møtet.
Ytringsfrihetsprisen
innen psykisk helsevern 2011
Vi samarbeider i år med Institutt for forskning
innen psykisk helse og rus (IFPR) ved Høgskolen
i Buskerud og Norsk forening for psykisk helsearbeid (NFPH) og inviterer til seminar og prisutdeling fredag 9. desember 2011 kl. 10.00-15.00
på Høgskolen i Buskerud i Drammen.
Årets tema: Hvordan gjør vi psykisk helsevern
mer menneskelig?
Blant innlederne finner vi Larry Davidson, Trond
Aarre, Grethe Johnsen (WSO), Victoria Ibabao
Edwards, Runa Øvland, Olav Tangvald-Pedersen,
Odd Volden og Bengt Karlsson.
Husk å sette av dagen. Program finnes på
http://www.wso.no. Deltakeravgift: 700,- / 350,Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen
psykisk helsevern;;
Inger Beate Larsen, Arnhild Lauveng, Iris Anette
Olsen, Anders J.W. Andersen, Bengt Karlsson,
Torbjørn Steinhaug og Odd Volden
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Menneskerettigheter på dagsordenen
WSO arrangerte kurs for andre gang 23. ² 25. september på Vassfaret kursgård i Hedalen,
12. mil utenfor Oslo. Vi var 16 personer som deltok den helga. Mette Ellingsdalen, Grete
Johnsen og Bob Foss holdt foredrag om forskjellige temaer knyttet til alternativer til den tradisjonelle psykiatrien (m.fl.).
Kursdeltakerne løftet også fram mange problemstillinger rundt bruken av tvang i psykiatrien, både som pårørende og brukere. Alt dette førte til en særdeles konstruktiv debatt og jeg
fikk inntrykk at alle reiste hjem en positiv erfaring rikere. Flere slike kurs vil bli arrangert i
tida framover.

Her er noen bilder:

Mette E, Grete J og Aud Helen H

Foto: Bjørn Ingar Pedersen
Flere bilder på neste side

Dem som lagde maten

LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME

Ingenting om oss uten oss

Vassfaret Kursgård 2011 ³ Foto: Bjørn Ingar Pedersen
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