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Det gjelder livet – fortsatt 

i et samfunn for alle 



Ståstedet i 

2019  

før  Covid 19 
 

 

Mange og store markeringer i 

protest mot levekår og 

rettigheter for mennesker 

med utviklingshemming i 

Trondheim. 

Aksjonen #detgjelderlivet ble 

dannet 



Alvorlige 

avvik og 

lovbrudd  
Statlig tilsyn i 2016 

2018 

ROS-analyse med røde 

lys 

Ledere i BOA med brev 

til Rådmannen  

Fylkesmannens tilsyn i 

Byåsen i 2019 

Ansatte tar ansvar, men 

ressursene er for få 



Protester utenfor Rådhuset 

Aksjonen #detgjelderlivet har hatt 

med demonstrasjoner, dialogmøter 

med brukerorganisasjonene, 

fagforeninger, pårørende, 

arbeidstakere, forskere og 

politikere(fra alle partier) 

Store avisoppslag, Tv-innslag, 

leserinnlegg, kronikker og mye 

pressedekning. 

ALLE VAR ENIGE OM AT DET 

MÅ BLI BEDRE I BOA 



Høsten 2019 

Valgkamp 
 

• Retten til et verdig liv 

 

• Denne dama besøkte alle 

valgkamp-standene på 

Nordre 

 

• Har hun og alle de andre 

blitt sett og hørt? 

 

• Det har ikke blitt noe 

bedre i BOA, mener mora 



2020 ble ikke 

bedre 
Uten viruset hadde 

protestene og 

dialogkonferansene fortsatt. 

Utgangspunktet var elendig.  

Så fulgte : 

Enda færre fritidsaktiviteter 

Redusert dagtilbud. Vanskelig 

å forstå inngripende tiltak. 

Kan gjøre frustrasjonene 

større. Mange ble hardt 

rammet og følgene kan bli 

alvorlige 

De ansatte har gjort en flott 

og krevende innsats! 

 



Budsjettet for 

2021 
Finner ikke mye som vil ta tak 

i de lovstridige og 

kritikkverdige forholdene for 

beboerne i BOA 

Ingen reell økning for de som 

er i systemet, men 

effektiviseringstiltak på over 

10 mill  

Det blir stadig flere beboere 

som har rett til individuell 

personlig assistanse 

(Klæbygger og de som står i 

boligkø). 

Ekstra ressurskrevende folk 

Rammene må økes hvis ikke 

blir det SPLITT OG HERSK 



Vår plikt som 

medborgere å 

si fra 
Som politikere kan dere 

endre livsgrunnlaget og 

menneskerettighetene 

til de som trenger 

bistand for å «levva 

livet» 

Det er helt nødvendig 

NÅ. 

NOK ER NOK 


