BBC 75: SOMMEREKSTRA FRA ABAI-KONFERANSEN I CHICAGO 28.–31. MAI
Det har blitt tradisjon at juni-BBC-en handler om årets internasjonale konferanse for ABAI,
eller Association for Behavior Analysis International. Ingen andre norske medier har
medarbeidere på konferansen. Så vidt jeg vet er det slutt på at Norsk tidsskrift for
atferdsanalyse (NTA), har reportasje fra konferansen. Dermed må de som vil lese om den på
norsk, lese BBC. Så får jeg se hvor lenge jeg drar på ABAI-konferansene, men det kan bli
noen år til. En annen mulighet er å gjøre det til en tradisjon at mai-BBC-en er om Nafoseminaret på Storefjell. Også der har vel NTA begynt å være fraværende. Årets ABAIkonferanse ble holdt i Chicago, byen som kongressen desidert oftest er innom. Dette var sjette
gangen jeg var der. Første gang var i 1997, som var første gangen konferansen hadde mer enn
2000 deltakere. Siden har antallet steget jevnt, og i år var det over 5000. Jeg skal gi noen
inntrykk fra kongressen, og skildre noen rosiner fra de faglige pølsene som jeg fortærte.

Utsikt fra hotellet, eller rettere sagt Swissôtellet, mot Chigagoelvens utløp i Lake Michigan og mot
Navy Pier. At det heter «swissôtel» skyldtes vel at kjeden er sveitsisk, men det var ikke gjøkur på
rommene, i motsetning til hva jeg trodde og håpet.

Konferansens offisielle åpning er alltid en gedigen prisutdeling der mottakerne holder
en takketale som gjerne er et historisk tilbakeblikk. Travis Thompson fikk pris for «lang og
tro tjeneste», og var inne på at vi høster det vi sår. Vi dømmes etter våre gjerninger. Ønsker vi
utbredelse, må vi opptre slik at andre verdsetter oss. Kennon Andy Lattal fikk pris for å spre
atferdsanalyse. Han var opptatt av å utbre atferdsanalyse ved direkte kontakt, person til
person, slik mange som kjemper for en sak, går fram. Det er også både enkelt og billig. Vi når
færre om gangen, men når dem kanskje grundigere og med mer varig effekt. Alan Poling, som
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nylig var på Storefjell, ble priset for «scientific translation», som her betyr å gjøre
atferdsanalyse forståelig for andre. Vi må snakke dagligtale, og kutte ut begreper som høres
rare ut. Han brukte «contingency» som eksempel. Når engelskspråklige hører det ordet, tenker
de mest på uhell, jfr. «contingency plan», som kan være en plan for å møte en katastrofe. Vi
snakker om «contingencies of reinforcement», eller forsterkningsbetingelser, det vil si
hvordan atferd skal forsterkes. Det kan derfor lyde veldig rart at noen skal løse din datters
atferdsproblemer med en ny «contingency». Han var forbauset over at ikke flere hadde skjønt
dette, slik jeg selv har skrevet mye om. Ekteparet Lynn Kern og Robert L. Koegel fikk pris
for metodeutvikling for barn med autisme. De viste film fra 1960-tallet som viste personer
med autisme som selvskadet, der personalet ubevisst forsterket selvskadingen. De snakket
også om tilnærmingen «Pivotal response treatment»; å lære barn «kjerneatferder» som
initiativ, reagere på flere «cues» (og ikke bare én diskriminant), selvkontroll og empati. De
fikk fram at atferdsanalysen har bidratt vesentlig til forståelse og behandling av selvskading
og andre mulige sider ved autisme. Den siste prisen gikk til journalist David Freedman for
spredning av atferdsanalyse i massemedia. Han mente at atferdsanalytikere er noen av de mest
troverdige som finnes, på linje med ingeniører, leger og lignende. Troverdigheten ligger i at vi
opererer i «the real world», og har kontakt med resultatene av det vi gjør, og i at vi holder på
med konkrete ting og ikke idealer. Men det er ikke slike folk media er interesserte i. Media
snakker mer med de minst troverdige, som økonomer og kjendiser, som ofte tar feil. Han
mente også at vi bør fortsette med vår N=1-forskningsstrategi, og ikke godta at mer eller
mindre «kunstige» RCT-studier skal være enerådende i behandlingsforskning. Han brukte
uttrykket «narrativ appell», det vil si det som media og folk er opptatt av. Et bilde kan si mer
enn tusen ord, og «rørende» enkelthistorier sier folk mer enn systematisk forskning.
Atferdsanalytiske solskinnshistorier i media er derfor gull verd. Det hjelper ikke å ha rett. Det
avgjørende er å være tiltrekkende, og å «selge» sine påstander.

Kai-Ove Ottersen, Janne Mari Akselsen, Monica Vandbakk, meg og Lena Opsahl tar en øl på en
engelsk pub, og Ulf Larsen sto bak kameraet (før han returnerte til ølet). Ikke verst å få Fuller ESB fra
London i Chicago. Janne Mari var ikke like heldig da hun bestilte «Lucky Jack» fra Lervig bryggeri i
Stavanger. Selv om ølet er svært godt, har det ikke nådd fullt så langt.

Så var kongressen i gang. I et symposium om framtidige forskningstemaer innenfor
verbal atferd var Philip N. Hineline inne på mye av det samme som Freedman hadde tatt opp.
Han tok utgangspunkt i at ordet «narrativ», som bare betyr fortelling eller historie, knapt har
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forekommet innenfor atferdsanalyse, heller ikke i forbindelse med å utbre atferdsanalyse. I
politikk er en historie om én person mer effektiv enn en historie om mange, fordi det er det
folk og media «tenner» på. Det kan de fleste skrive under på. Dette har følger for hvordan vi
kan gå fram. Marc N. Branch snakket om gjensidighet og stabilitet. Hvis vi hjelper andre,
øker sjansen for at de hjelper oss. Hvis vi er til å stole på, stoler folk mer på oss.
Også en forelesning om utvikling tok opp mye av det samme som prismottakere tok
opp. Jesus Rosales-Ruis snakket om «behavioral cusps». Det er en atferdsanalytisk måte å
forstå utvikling på som ligner på «pivotale responser» som Koegel snakket om. «Cusp» betyr
egentlig punkt, spyd eller spiss, slik at vi kan kalle det «spissatferd». Han gikk gjennom
tradisjonell utviklingspsykologi, som til dels har beskrevet utvikling i relativt rigide stadier,
som hos Piaget og i psykoanalysen. En cusp, eller spissatferd, er i stedet ny atferd som bringer
personen i kontakt med nye betingelser som igjen medfører at personen kan lære enda mer ny
atferd. Lærer vi å gå eller snakke, åpner det seg nye muligheter. Det er lett å finne gode
eksempler. I tillegg til at det kan være en god måte å forklare utvikling på, gjør
«cusptenkning» det naturlig å tenke på opplæring som kan fremme utvikling.

Der hadde jeg tenkt meg, men det kom så mange at jeg ikke slapp inn. Jeg var på noe tilsvarende i
fjor, og det var veldig bra. Jon S. Bailey er en svært kunnskapsrik veteran.

Jeg måtte selvfølgelig innom en del som dreide seg om behandling. Gregory J.
Madden snakket om å redusere impulsivitet. Det begynner å bli et etablert faktum at svært
mange atferdsforstyrrelser «koker ned» til impulsivitet, med rus og fedme som enkle
eksempler. Impulsivitet er ikke minst «delay discounting», som er å la være å ta hensyn til
senere konsekvenser av egen atferd. Vi hører ofte at sosioøkonomiske faktorer er viktige, men
generell impulsivitet predikerer bedre enn for eksempel utdanning og intelligens hvem som
får problemer med rus og mye annet. I tillegg kan impulsivitet øke når vi er i tilstander som
tristhet, stolthet og anger. Impulsivitet kan reduseres ved hjelp av «Episodic future thinking»,
men også med rene forsterkningstiltak à la atferdsavtaler. Noen som virkelig har lært å få folk
til å ta hensyn til framtiden, er de som selger pensjonsfond! Jeg tenkte på ACT, og mot slutten
kom Madden inn på at reduksjon av impulsivitet er viktig i ACT-behandling. Å utsette
forsterkere kan være ubehagelig, og da kan aksept og psykologisk fleksibilitet være viktig.
En del som dreide seg om «tradisjonell» problematferd, blant annet et symposium om
behandling av problematferd uten å bruke ekstinksjon. Som kjent er ekstinksjon ofte helt
nødvendig i behandling, men det kan være vanskelig å gjennomføre. Noen studenter la fram
et eksempel på behandling av selvskading der målet var å redusere bruk av armskinner. De
begynte med å ta av armskinnene når klienten åt. For at det skulle fungere, måtte klienten få
favorittmaten. Hvis selvskading forekom, ble måltidet avbrutt og skinnene tatt på igjen. Men
det må jo være straff, og ikke «bare» ekstinksjon? Det kan også innvendes at behandlingen
kunne gjøre klienten mer avhengig av bare å spise favorittmaten, altså matselektiv. Alt i alt
var nok behandlingen bare litt av alt som må gjøres for å komme i mål.
Et godt symposium handlet om automatisk forsterket selvskading, og var ledet av
Jennifer R. Zarcone og selveste Brian A. Iwata. Det ble lagt fram data som viste at
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atferdsanalytisk behandling av selvskading har blitt mindre restriktiv, men mekanisk hindring
kan fortsatt være nødvendig. Non-kontingent forsterkning (NCR) som bygger på
forsterkerkartlegging, har blitt ledende. Det ble også lagt fram noe som kan tyde på at det kan
bli mulig å predikere respons på behandling av selvskading ved hjelp av biologiske markører,
særlig proteiner, selv om det neppe blir klinisk anvendelig med det første. Iwata er ekstremt
kunnskapsrik, og var inne på mange faktorer som kompliserer behandling. Han sa for det
første at en og samme handling kan produsere svært mange forskjellige stimuli, og at det
dermed kan være svært vanskelig å vite hva som opprettholder automatisk forsterket
selvskading. Han var også inne på at behandlingsøktene i studiene av behandling kan være for
korte til å se om NCR virkelig er en løsning. En viktig effekt av NCR er metning, og Iwata
nevnte faren for at atferden kan ta seg opp igjen når deprivasjon oppstår etter en fase med
metning. Det samme kan gjelde DRO. Han helte mer kaldt vann i blodet: Funksjonell
kommunikasjonstrening er sjelden effektivt alene, uansett hvordan man snur og vender på det.
Nok et moment er at det er lettere å behandle de som har et større repertoar av akseptable
handlinger som spontant kan erstatte selvskadingen. Endelig var han inne på at det aller meste
som er gjort på automatisk forsterket selvskading, er gjort på positivt automatisk forsterket
atferd. Negativ forsterkning vil kreve andre metoder som må gå ut på å dempe personens
ubehag, og det kan være vanskelig.

En av de mer tradisjonelle og anvendte presentasjonene, og meget bra (se ovenfor).

Helt siden jeg ble kjent med ACT, har jeg vært opptatt av at ACT må være svært
nyttig i forebygging av atferdsforstyrrelser, og i barneoppdragelse. Jeg gikk derfor på et
symposium som skulle handle om det. Presentørene var studenter. Det har jeg dårlige
erfaringer med, men jeg ga dem en sjanse. Igjen ble jeg skuffet, for innholdet var banalt og
nesten uten perspektiver. En annen bomtur gikk til et annet studentsymposium, om
atferdspersistens og tilbakefall. I utgangspunktet er det interessant å se på atferd som det er
vanskelig å få bort, og som lett kommer tilbake, men dette var for teoretisk og dyrebasert.
Et symposium skulle handle om «Verbal behavior and depression». En dame holdt
først en litt merkelig forelesning som ga litt enkle forklaringer på depresjon. Så fortsatte W.
Joseph Wyatt med det han ofte gjør, nemlig å kritisere psykotrop medikasjon, for øvrig
temmelig velbegrunnet. Fram til 1996 var det i USA bare lov å reklamere for psykotrop
medikasjon i legetidsskrifter, men så ble det lov å rette reklamen mot publikum generelt.
Wyatt viste reklamer der det framgår at årsaker til vanskene som medikasjonen skal hjelpe
mot, gjerne beskrives som miljømessige i form av stress, tap og lignende. Da er det lite logisk
at løsningen er medikamentell og ikke miljømessig. Det har til og med hendt at myndighetene
har stoppet reklame for medikasjon mot tilstander som ikke er sykdom.
Endelig var det en paneldebatt om medikasjon for personer autisme, der Risperdal og
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Abilify, ikke overraskende, er favorittene. Stephen Flora mente at amerikanere er kulturelt
betinget til å tro at de syke og at de trenger medisiner. Her møter for øvrig atferdsanalysen seg
selv litt i døren: Atferdsanalytikere måler effekter på atferd. Fra 1960-tallet ble mange
atferdsanalytikere «headhuntet» til medikasjonsindustrien for god betaling, og mange av dem
er medansvarlige for den medikasjonsbølgen vi har fått. En annen ting er at respons på
medikasjon er temmelig individuell og usikker. En som arbeider på Judge Rotenberg Center,
som tar inn svært krevende klienter fra hele USA, fortalte at de konsekvent seponerte
medikasjon på sine klienter. De gjør det langsomt. De kan bli problemer, som nesten uten
unntak er forbigående. Alle mente at det bare er å «stå på», og få fram at medikasjon er
mindre effektiv enn mange tror, og at det er negative bivirkninger. Igjen brukte man uttrykket
«narrativer», som altså har blitt en slager også i atferdsanalysen. Det gjelder å komme med
gode fortellinger som bryter med medikasjonsindustriens enkle rosenrøde bilde.
Endelig var det et interessant symposium om evidensbasert praksis, eller empirisk
støttet behandling, som er et beslektet begrep. Timothy A. Slocum sa at evidenstenkningen
kan være litt naiv, og at forskning basert på gruppestudier kan si lite om hva som passer for
hvert individ. Wayne Fuqua fulgte opp med at mye behandling ikke lykkes med en gang, men
at justeringer kan gjøre underverker. Heller ikke det stemmer med at RCT-er skal være
enerådende i behandlingsforskning (slik Freedman var inne på foran). Han tok til orde for vår
N=1-tilnærming, siden all behandling er et «eksperiment». Heldigvis åpnes det også i dag for
at klinisk erfaring og god relasjon til klienten er viktig. Som et skrekkeksempel på
gruppetenkning fortalte han om et sted der de hadde bestemt at barna med autisme skulle lære
tegnspråk. Dermed ignorerte de snakking! Peter Sturmey, en scouser som nå snakker mer
amerikansk, har alltid noe å komme med. Her problematiserte han at behandling som virker,
ikke alltid er verdt prisen. Han hadde eksempler på nokså små endringer som var svindyre, og
på at opplæring av barn med autisme kan koste flesk. Men han ga også eksempler på
behandling som til de grader har vært «lønnsom».

Programmet for symposiet som jeg refererer fra ovenfor.

Jeg er ikke på ABAI uten å få med noe saftig filosofistoff og annet grunnleggende. Et
symposium dreide seg om evolusjon av atferd, og seleksjon ved konsekvenser. Særlig gode
gamle A. Charles Catania, som vel fyller 80 år i år, sa noe av interesse. Han mente at det var
vanskelig å klemme inn noen milliarder år på et 20 minutters foredrag, men han hadde noen
morsomme paralleller mellom Skinner og Darwin. Vårt ord ekstinksjon er det samme som det
biologiske ordet for utrydding. Avl var kjent lenge før Darwin skrev Artenes opprinnelse i
1859, men Darwin utvidet «avlsprinsipper» til verden generelt. Det vakte motstand.
Forsterkning og andre atferdsprinsipper er lite kontroversielle så lenge de begrenses til
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laboratorier, men faller mange tungt for brystet når vi bruker dem om atferd i det virkelige liv.
Darwin var litt ute å kjøre fordi seleksjon ikke kunne forklare tempoet i evolusjon, men han
ble «reddet» av oppdagelsen av mutasjon. Skinner fikk hard kritikk fra Chomsky, som skrev
om «poverty of the stimulus», det vil si at miljøbetingelser ikke kan forklare at vi kan lære
språk så fort som vi gjør. Men Skinner har blitt reddet av forskning som viser at ikke alt språk
må læres direkte. Skinner var inne på det selv, og det er kjernen i relasjonell rammeteori, eller
RFT. William Baum snakket om Prices ligning og evolusjon, men der meldte jeg litt pass.

Jeg pleier å gi noen eksempler på litt sære ting som legges fram, og dette var nok et av de mest
abstrakte og kompliserte innslagene. Men det var ikke mange slike, og jeg sier ikke at det ikke er
interessant eller nyttig, bare at det vil være litt «smalt» og lite «matnyttig» for mange.

Jeg var også på en paper session som het «Issues in reductionism: Mind, brain and
behavior», ledet av Andre H. Maharaj, som var ny for meg. Der deltok min gamle venn Jose
E. Burgos fra Universitetet i Guadalajara, han som en gang holdt forelesningen «Does
behavior exist?» (som han svarte «Nei» på). Nå slo han til med «Is mentalism dualistic?», og
var klarere enn jeg noen gang har hørt ham. En atferdsanalytisk kritikk av annen psykologi
har vært at den er mentalistisk, for øvrig en kritikk som jeg i BBC 72 mente kan være
overdrevet. Også Burgos mente at kritikken går for langt. Han minnet om at mentalisme
dreier seg om at indre subjektive forhold oppfattes som årsaker til atferd, mens dualisme vil si
at sinnet er ikke-fysisk. Noe ikke-fysisk er altså årsak til noe fysisk, det vil si atferd. Men han
hevdet at mentalisme ikke kan være dualistisk, av to grunner: (1) Mentalisme er uforenlig
med dualisme, rett og slett fordi det ikke-fysiske ikke kan være i kontakt med, eller påvirke,
det fysiske. Det mentale må derfor være materielt. (2) Også det indre aspektet ved mentalisme
utelukker dualisme, fordi det som er inni oss, må være fysisk (hvis det er åndelig, blir det en
annen sak). Det som skjer i «sinnet», er selvfølgelig atferd, slik atferdsanalytikere alltid har
ment. Jeg vil legge til at de fleste forklaringer som mange av oss kaller mentalistiske, neppe er
mer mentalistiske eller subjektive enn når vi forklarer atferd med privat verbal påvirkning,
eller med det vi tenker. Det er altså neppe grunn til den mentalismeskrekken som en del
atferdsanalytikere går rundt med. En annen ting er at rene hypotetiske størrelser, á la
instansene i personligheten som Freud snakket om, oppfyller krav til dualisme. Maharaj holdt
selv forelesningen «Considerations for the reductionist approach in behavior analysis in light
of recent neuroscientific advances», ikke mindre. Reduksjonisme er et skjellsord, men betyr
bare å bryte fenomener ned i sine komponenter, og å forklare dem enklest mulig. Et forsøk på
reduksjonisme er å snakke om hjerne i stedet for om person, som når noen sier at personens
hjerne, og ikke personen, klarer noe. Han mente at dette er mislykket reduksjonisme, for i
slike tilfeller snakker vi bare helt generelt om hjernen, uten å vise til noe konkret. Et lite
stimulerende miljø gir en underutviklet hjerne, men hjernen eller miljøet årsak til det svake
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atferdsrepertoaret? Selvfølgelig er det miljøet, for ellers hadde jo ikke hjerneendringene
skjedd, som jeg var inne på i en debatt i Tidsskrift for Norsk psykologforening i 2011, og som
jeg tok opp i BBC 33 i 2012. At instrumenter som man ser hjerneendringer med, blir mer
avanserte, endrer ikke grunnleggende årsaksforhold. Han mente at biologiske og
atferdsanalytiske måter å forklare atferd på er kvalitativt forskjellige, at atferdsanalyse har
styrt unna mislykket reduksjonisme, og at atferdsanalytiske forklaringer er desidert mest
nyttige for å forklare atferd. Biologiske forklaringer blir i verste fall svada. Legger vi sammen
Burgos’ og Maharajs synspunkter, er forklaringer som mange oppfatter som mentalistiske,
faktisk bedre enn biologiske forklaringer.

Her slo min gamle venn Jose E. Burgos til med en svært filosofisk, men samtidig klartenkt, forståelig
og nyttig presentasjon (se ovenfor). Jeg er fan av Burgos!

Jeg har lenge interessert meg for hva ACT egentlig bygger på, og for hvilken rolle
relasjonell rammteori (RFT) spiller i så måte. Ikke minst i flere foredrag på Nafoseminarer har
jeg selv vært inne på at ACT nok bygger mer på funksjonell kontekstualisme, som jeg
forklarte i BBC 49, enn på RFT. Derfor hørte jeg på Dermot Barnes-Holmes og hans
forelesning «Relational frame theory, acceptance and commitment therapy, and cognitive
behavioral therapy. What are the connections?». Han begynte med at atferdsdelen i kognitiv
atferdsterapi (KAT) er bra, men at den kognitive delen er mer uklar. For eksempel kognitiv
restrukturering kan være både en behandlingsteknikk og et resultat av behandling, og det er
vanskelig å si når det er hva. Derfor kan man måtte si at kognitiv restrukturering skyldes
kognitiv restrukturering, som unektelig lyder sirkulært. Barnes-Holmes mente at det ikke er
grunnlag for å si mer enn at begrepet er en «tentativ proxy», det vil si en forsøksvis
tilnærming. Men hvordan står det til med ACT? Han mente at ACT har mange av de samme
problemene som KAT har, nemlig at flere begreper både beskriver metoder og resultater, ikke
minst kjernebegreper som aksept og defusjonering. Han mente at RFT nok vil utvikle seg som
en selvstendig grunnleggende vitenskap, men at den neppe vil fjerne uklare begreper i ACT.
Han mente også at RFT-forskning må se på mer kliniske problemstillinger.
Etikk kommer vi ikke utenom. På et symposium om etikk var Merrill Winston
trekkplaster, i alle fall for meg. Før han slapp til fortalte en dame med utviklingshemning og
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som hadde samtykket til temmelig restriktiv
behandling. Hun hadde fått goder for å gjøre det, det vil si en atferdsavtale. (Det hadde ikke
gått her på berget). Winston åpnet med at mye etikk er formulert som absolutte regler, i
motsetning til blant annet i medisin, der man er smertelig klar over at mye behandling er et
valg mellom onder og at mye er forbundet med risiko. På vårt felt prøver mange å snakke seg
bort fra etiske dilemmaer (som i den tåpelige debatten her hjemme om bruk av mageleie). Han
ga et eksempel på at noen hadde ment at 57 minutter stående holding med sparking «i vilden
sky» var mindre restriktivt enn tre minutter mageleie der personen ble helt passivisert uten å
bli presset ned. Han mente at for mye reduksjon av tvang kan være uetisk, og at noen unngår
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tvangsbruk ved å tolerere at andre blir skadet, ved å tilkalle politi eller ved å sende klienten til
andre. Noen gjør ting som beviselig ikke virker, bare fordi det ikke inneholder tvang, eller
bruker kraftig medikasjon. Han framhevet det naturlige ved nødvendig bruk av tvang, og at
det er direkte kunstig å ikke bli utsatt for det hvis man oppfører seg «ille nok». Sjekk mer om
hva han står for på www.pcma.com.

Her holdt Merrill Winston nok et fyrverkeri av en presentasjon (se ovenfor).

Det var også et annet symposium om restriktive tiltaks sosial validitet, der Saul
Axelrod var discussant. Han mente at det nok er grunnlag for å si at restriktive brukes mindre
enn før, og at det delvis skyldes bedre atferdsanalytisk behandling, men også at tung
medikasjon for ofte er et alternativ. Han var inne på at straff er et uheldig uttrykk, og at han
selv hadde foreslått «deforcement», som ligner på «svekkelse», som har vært lansert på norsk.
Ellers er det en evig diskusjon om vi skal holde oss til Skinners eller Holz og Azrins
definisjon av straff, der sistnevnte fokuserer på at straff reduserer frekvensen på atferden som
straffes. Axelrod mente at den definisjonen er best egnet til å få fram at straff ikke trenger å
være så aversiv, og at den er best egnet til å evaluere det vi gjør.

Et annet av de mer teoretiske innslagene på årets konferanse. Sam Leigland dukker opp også her…

Det siste jeg var på, var den nye ABAI-lederens tale. M. Jackson Marr snakket om at
eksperimentell og anvendt atferdsanalyse glir fra hverandre. Jeg gjengir ham litt enkelt, men
han mente at eksperimentell atferdsanalyse var blitt så omfattende og komplisert at det blir for
mye å sette seg inn i. Han mente også at det ikke er nødvendig å kjenne alle detaljer i de
forskjellige prinsippene for å bruke dem i praksis på en god måte. Det er jeg hjertens enig i.
Ellers var jeg selvfølgelig også innom ABAI Expo, det vil si «messen» der verdens
atferdsanalytiske foreninger har stands. Noen er utrolig ivrige med å presentere seg. Selv om
du på alle mulige måter viser at du bare vil lese plakatene i ro og fred, suger noen tak i deg og
legger ut om sin forening. Jeg tviler på at de har særlig tydelige diskriminanter å gå etter, så
en sterk motivasjon er nok ute og går hos mange. Noen tiltrekker seg folk ved å lokke med
forsterkere som inneholder etanol. En kanadisk forening hadde en spesiell vri. De serverte
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whisky som inneholdt lønnesirup, men bare hvis du ville bli medlem av deres
facebookgruppe. Jeg avslo. De mente at det var en «small response effort», altså en liten
anstrengelse, men jeg svarte at det er mange «small response efforts», eller tidstyver, rundt
omkring. Jeg vil ikke bli plaget i årevis på grunn av en whiskydram, men jeg ønsker lykke til.
Også Nafo hadde selvfølgelig en stand.

Kai-Ove Ottersen og Janne Mari Akselsen i passiar med A. Charles Catania på ABAI Expo, eller selve
fesjået på konferansen. Ingenting å si på blikkene som de to norske, særlig Janne Mari, sender den
italiensk-amerikanske «legenden», som ungdommen i dag kaller slike.

Da får jeg gi meg. Når det gjelder lokallaget, er det bestemt at den berømmelige
grillfesten blir 12. august. Jeg håper ikke at jeg tar munnen for full når jeg sier at tidligere,
nåværende og kommende medlemmer er velkomne. Ta kontakt med styret for detaljer når det
nærmer seg. I den forbindelse har jeg skrevet et enkelt vers:
Kom, kom, kom til lokallaget
kom så mentalistisk som du vil
Du skal få øl og grillet mat
for du kan bli vår kamerat
Bare du vil høre lokallaget til
Det er også mer eller mindre bestemt at det blir dagsseminar fredag 21. oktober om
kriminell og annen vesentlig skadelig atferd hos personer med lett utviklingshemning, og
hvilke instrumenter i form av kapittel 9 og annet som kan regulere slik atferd. Det blir
spennende, og forelesere er på plass, blant annet selveste Jørn Kroken. Det ligger også an til et
kveldsseminar om noenlunde samme tema onsdag 23. november.
Ha en flott sommer. Neste BBC, i august, vil inneholde pirrende bilder fra grillfesten.
17. juni 2016

Børge Holden

PS
Selv om denne BBC-en er på ni sider, blir seks sider fortsatt standard. Det får være grenser.
9

