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Pris til Gro Hillestad Thune
Gro Hillestad Thune er tildelt Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk 
helsevern.

Tekst: Sigrun Tømmerås 

Advokat og menneskerettighetsrådgiver Gro Hillestad Thune fikk torsdag ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern. 

Hun deltar aktivt i den offentlige debatten og kom i fjor ut med en bok om menneskerettigheter og psykiatri. 

Styret for fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern begrunnet tildelingen blant annet med at Gro Hillestad Thune har 
satt søkelys på situasjoner som har bidratt, og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp i det psykiske helsevernet. 
Gjennom foredrag og forfatterskap har hun pekt på at psykisk lidende er særlig utsatt for brudd på menneskerettighetene. 
Prisvinneren evner å få i stand konstruktive debatter om hvordan lovgivningen som tillater helsepersonell å bruke fysisk makt, 
alltid innebærer fare for maktmisbruk. Det som skjer innen psykisk helsevern må få konsekvenser når menneskerettighetene er 
tatt inn i lovverket på et overordnet nivå.

Gro Hillestad Thune har vært medlem av menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg i 15 år. Hun var med og tok initiativ til 
å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia etter å ha deltatt i en observatørgruppe fra Organisasjonen for 
sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Hun har også vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i 
Oslo.

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre 
vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag innen psykisk helsevern. Den deles hvert år ut til en person, institusjon eller 
organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse.

Les: Intervju med Gro Hillestad Thune i bladet Psykisk helse. 
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