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Carl Eliassen i Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon (MARBORG) mener 
boligsituasjonen i Bodø er håpløs for mange.   
   
 

-Folk tør ikke si hvor de bor 
 

Carl Eliassen satte politikere til veggs under fattigdomshøringen i Bodø 
 

- Folk tør ikke si hvor de bor. Og de tør ikke ta folk med seg hjem, understreket han. Eliassen er i 
Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon.  

Da Batteriet arrangerte landets første fattigdomshøring med politikere fra samtlige bystyrepartier, 
sendte han det verbale kruttet mot dem. Boliger er det viktigste, mente han, og understreket at det 
finnes en getto på Mørkved hvor man bosetter personer med alle slags problemer. 

Han påpekte at for personer under LAR-behandling blir dette helt feil. Mange av disse fungerer nå 
helt bra i samfunnet, etter omfattende rusmisbruk. 

Derfor, mener Eliassen, at det blir helt feil å samle dem i det han betegnet som en getto.-  

Det er snakk om ei hel gruppe som fungerer bra i samfunnet. Vi bor i getto på Mørkved, og det er 
ingen som gjør noe med det, sa han. 

Politikerne var enige, men måtte en for en krype til korset og medgi at boligsituasjonen for mange i 
Bodø er svært vanskelig. 

Som da ordstyrer Ame O. Holm tok for seg Bernt Aanonsen (KrF). - Dette er noe som gjør vondt for 
oss alle å tenke på, uttalte Aanonsen. - Men gjør det vondt nok? spurte Holm. - Nei, det gjør nok ikke 
det for alle, svarte Aanonsen. 

Og Hild-Marit Olsen (Ap) ble svar skyldig da han konfronterte henne med at landet ligger på bunnen i 
antall overdosedødsfall. 

Både Svein Olsen (Rødt) og Astrid Olsen (SV) understreket at boligmarkedet i Bodø er med å gjøre det 
svært vanskelig for mange. 

- Da jeg satt i bystyret var jeg med i gruppen som ledet arbeidet med boligsosial handlingsplan. I 
ettertid er det kun boliger for personer med psykiske lidelser som er på plass, medga hun. 


