
 

 

 

Lån oss din stemme 10.04.2014 

Prolog ved seminaret Grunnlov for alle- Kirke for alle. 

For 200 år siden fikk Norge en grunnlov som skulle sikre like rettigheter og 

muligheter for alle som bor i landet. Vi gleder oss over alt det gode og positive som 

har skjedd i landet vårt de siste 200 år. Samtidig er vi bekymret. Fremdeles har ikke 

mennesker med utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne del i de samme 

rettigheter som alle andre og blir ikke behandlet med den samme respekt, hverken 

av det offentlige eller av fellesskapet.  Vi gleder oss over mange gode historier, men 

vet at mye arbeid gjenstår før vi har et likeverdig samfunn. Vi er ikke framme.      

Det er fint at Stortinget har bedt om et utvalg som skal se på hvordan mennesker 

med utviklingshemning har det. Vi håper det blir mer enn bare fine ord på et papir. 

«Jeg har en drøm» ropte Martin Luther King Jr. ut til en hel verden i 1963. Han 

drømte om et samfunn der svarte og hvite hadde like rettigheter og ble behandlet 

med samme respekt og verdighet. Han så for seg sønner og døtre av slaver og 

jordeiere leke sammen og at folket ble dømt etter det de hadde gjort og ikke etter sin 

hudfarge. Talen fant sted 100 år etter at presidenten hadde undertegnet den 

amerikanske uavhengighetserklæringen. 

Vi har også en drøm. Vi drømmer om at alle skal bli møtt med samme respekt. Vi 

drømmer om at alle blir tatt på alvor og inkludert. Ingen er mer verdt enn andre. Vi 

ønsker et samfunn og en kirke som ikke gjør forskjell på folk. 

Det må heller ikke være slik at foreldrene våre må kjempe for å få den hjelpen vi 

trenger. De burde  få hjelpen uten å måtte sloss for den. 

Det blir sagt mye fint både i Stortinget og i kirka. Men nå trenger vi handling, ikke 

flere ord og løfter. 

Vi utfordrer alle til å gjøre vår drøm til sin egen drøm. Men la det ikke forbli med en 

drøm. Gjør drømmen til en forpliktelse. Et samfunn og en kirke som praktiserer 

likeverd med respekt for alle. Dette handler ikke om barmhjertighet, men om 

rettigheter og forpliktelser. Grunnlovens § 2 slår fast at «Verdigrunnlaget forbliver vor 

kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og 

Menneskerettighederne». Vi tror at et samfunn og en kirke hvor noen blir dårligere 

behandlet enn andre og ikke får de samme muligheter, er i strid med denne 

paragrafen.   

Hvis vi hadde fått bestemme hvordan det skulle være i kirka og samfunnet, hadde 

mye vært annerledes. Vi tror det hadde blitt bedre for alle. At vi hadde vært mindre 

ensomme. Vi har mye å bidra med. Ta oss på alvor og hør på hva vi har å si. 


