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DissimilisAnnerledes

• økt livskvalitet og respekt

• inkludere og synliggjøre

• ivareta rettigheter til aktivt liv 

• vekst og utvikling
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Frogn
Hadeland
Indre Fosen
Kristiansund
Kvinherad
Levanger
Lillehammer
Meløy

KOMMUNER KULTURSKOLER

Harstad
Larvik
Lier
Nesodden
Oslo
Sande
Sandes
Stange
Tromsø

Namsos
Nesodden
Skaun
Sortland
Vadsø
Øksnes
Åfjord



• hva 

• hvem

• hvor 

• hvorfor



«Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
har rett til å delta i kulturlivet på lik linje 
med andre (…) Partene skal treffe 
hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne mulighet til å 
utvikle seg og utnytte sitt kreative, 
kunstneriske og intellektuelle potensial, ikke 
bare av hensyn til seg selv, men også til 
berikelse av samfunnet.» (S. 26-27).

«Utviklingshemmede har ikke et likeverdig fritidstilbud» (s 158)



Kilde: Intervju ved TV BRA under Menneskerettighetseminar 20. august 2019

Situasjonen for utviklingshemmede 
er sånn at de ikke får sine

menneskerettigheter innfridd. Det er 
problemer knyttet til bolig, arbeid, fritid (…) 

Vi har hatt utredninger på det som har fortalt oss at 
det er sprik mellom det som er 

menneskerettigheter og det som er 
praksis i kommunene.



Kilde: Intervju ved TV BRA under Menneskerettighetseminar 20. august 2019

Det er å ta dem mer på alvor,
la dem få være med å bestemme over livet sitt. 

La dem få være med å bestemme fritidsaktiviteter (...) 
få mer vanlig liv som alle oss andre. 

Å få lov til å velge, tror jeg kanskje er viktigst (...) 
det mange snakker med meg om, er 

retten til å bestemme over fritida si (...)





I samarbeid med 
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