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r FRIFIND DE
ANKLAGEDE

Denne avis er blevet til som led i en kampagne imod kri
minalisering af den faglige kamp og boligkampen.

Fælles for os, der har lavet avisen er, at vi har været 
tvunget ud i situationer, hvor vi har været nødt til at 
bruge blokaden som kampmiddel.

Blokaden er blevet brugt i kampe:
- for at forhindre fupmoderniseringer og udstykning af 
ejerlejligheder,
- for at forhindre nedlæggelse af nødvendige daginstitu
tioner,
- for at forhindre politiske fyringer af tillidsmænd. 
De forskellige involverede har inde i bladet beskrevet de
res kampe. I alle disse kampe har politiet med blokade
cirkulæret i hånden grebet ind og har arresteret mange 
af de folk, der deltog i blokaderne. Dette er en ny situa
tion - for to år siden kunne politiet ikke legalisere så
danne indgreb over for arbejds- og boligkampe, hvilket 
klart fremgår af artiklen om baggrunden for blokadecir
kulæret. Der er altså tale om en klar skærpelse over for 
arbejderklassens kampmuligheder.

Denne skærpelse viser sig helt konkret i de retssager, 
der finder sted for tiden. Nogle blokadevagter er allerede 
blevet dømt, mens andre stadig venter på deres dom. I 
Vestre Landsret blev 18 blokadevagter fra Borggården i 
Randers dømt efter § 3 stk. 1 i politivedtægten i hen
hold til blokadecirkulæret, og fik 150 kr. i bøde. 84 ven
ter endnu på at komme for landsretten. Den 27. novem
ber begynder Landsretssagerne mod blokadevagterne fra 
Godsbanegade, som er anklaget efter samme paragraf. 
Senere kommer så turen til fragtarbejderne og Todesga
de.
Både bolig- og fagorganisationer har samme interesse i at 
få de anklagede frifundet. Vi har fælles interesse i at for
svare vores bolig, vore daginstitutioner og vore faglige 
rettigheder. Vi har alle behov for både en bolig og et 
arbejde.

I dette forsvar er det nødvendigt at vi står sammen, 
at vi forbinder bolig- og fagkampe til en fælles forsvars
kamp imod de overgreb, som vi dagligt udsættes for.

Det er med dette som udgangspunkt, at vi er gået 
sammen om at lave denne kampagne imod blokadecirku
læret. Denne kampagne er begyndelsen til et videre sam
arbejde inden for bolig- og fagområdet. Vi vil i dette 
samarbejde fortsætte med at bruge blokadevåbnet som 
kampmiddel.

Samarbejdet kommer til udtryk i følgende paroler:

f "
BEKÆMP KRIMINALISERINGEN AF DEN FAGLIGE 
KAMP OG BOLIGKAMPEN

MOD KRIMINALISERING AF BLOKADEVÅBNET 

BEKÆMP SKRUEBRÆKKERI 

STOP FOR EJERLEJLIGHEDER

MODERNISERING PÅ BEBOERNES BETINGELSER 
- TIL EN HUSLEJE VI KAN BETALE

Loven tolkes efter behov
Blokader er et historisk hævdvundet kampmiddel. Med hjemmel i blokadecirkulæret 
forsøger statsmagten - via domstolene - at kriminalisere fysiske blokader.

Når de 42 blokadevagter fra 
Godsbanegade bliver slæbt 
for landsretten, hvad er det så 
de skal dømmes for?

De skal dømmeS for at ha
ve stået foran opgange i nogle 
ejendomme og spærret adgan
gen for håndværkere, der 
skulle udføre nogle ulovlige 
fupn.odemiseringer.

Denne blokade er kun et 
ud af mange eksempler på, 
hvordan arbejdere, beboere 
og andre i de senere år, mere 
og mere har anvendt blokade
våbnet i kampen for rimelige 
levevilkår. Samtidig er politi
ets overgreb mod blokadevag
terne blevet skærpet. Til det
te har man brugt blokadecir
kulæ ret .

Under Info- og Bække- 
lundblokadem e blev krave;

om direkte kriminalisering 
rejst fra borgerligt hold, men 
Socialdemokratiet turde ik
ke være med til at gøre bloka
derne direkte ulovlige af frygt 
for uro på arbejdspladserne. 
Derfor valgte man at lade jus
titsm inisteren udarbejde et 
ny t cirkulære. Ifølge dette 
kan politivedtægten nu for
tolkes sådam, at paragraffen 
om »forstyrrelse af den of
fentlige ro og orden ved rå
ben, skrigen ... eller lign. ad
færd« nu også dækker fysiske 
blokader. Altså har man, u- 
den at ændre loven, gjort fy 
siske blokader ulovlige.

På baggrund af dette blo
kadecirkulære, rydder politi
e t nu blokaderne med magt. 
D ette er sket ved Benzinøen, 
BT, fragtmandshallen osv.

Men først i Godsbanegade er 
statsmagten skredet ind og 
har rejst tiltale mod 42 an
holdte blokadevagter. Bloka
devagternes handling i Gods
banegade blev døm t værende 
kriminel, men dommeren 
m ente, at der var formildende 
omstændigheder, nemlig at 
de ville standse en ulovlig 
fupmodemisering.

Man frafaldt straffen, men 
dømte alligevel de 42 bloka
devagter efter blokadecirku
læret.

Derfor kræver vi frifindel
se af de 42 blokadevagter fra 
Godsbanegade.

Denne dom hair banet ve
jen for, at man nu kan straffe 
blokadevagter med bøder, 
som det er set i Borggården i 
Randers.

DEMONSTRATION
FORAN LANDSRETTEN I FREDERICI AGADE 

MANDAG d. 27 NOVEMBER kl. 16

KAMPAGNE
FEST

Vi kræver de 42 blokadevagter fra Godsbanegade 
frifundet.

TALERE: Preben Møller Hansen, sømændenes forbund 
S. P. Laursen, lejernes LO-Randers 
Beboerne fra Godsbanegade 
Anklagede fra Godsbanegade 

MUSIK: AKU-Band

CHRISTIANSHAVNS
BEBOERHUS

lørdag d. 2 december 
tid og program: 
se dagspressen



FAG- OG BOLIGKAMP SAMME KAMP
Fragtarbejderne i Glostrup, Borggården i Randers, Todes
gade på Nørrebro er 3 eksempler af mange.
De viser hvor langt vi idag må gå for at forsvare vores ar
bejdsplads, bolig og daginstitution mod overgreb.

BORGGÅRDEN
en kamp mod ejerlejligheder

Kampen i Todesgade

Interview med forman
den for lejernes LO, Ran
ders - S. P. Lauersen.
Hvad var baggrunden for 
LLOs indsats i forbindelse 
med Borggården?

Vores indblanding i affæ
ren omkring Borggården, 
skyldes en henvendelse fra be
boerne. De følte at den om
bygning ejeren af ejendom
men tilsigtede ville ødelægge 
deres lejligheder. Derved at 
der fra beboernes synspunkt 
blev sat en overflødig bruse
kasse ind, der ville ødelægge 
de små to-værelsers lejlighe
der, da badeværelserne i for
vejen var udstyret med toilet, 
håndvask og bruser.

LLO gik naturligvis ind i 
det. For det første skal vi gå 
igang når medlemmer, herun
der tilknyttede beboerfore
ninger, beder os om det. For 
det andet har vi en principiel 
interesse i at forhindre ud
stykning af ejerlejligheder, i- 
det ejerlejlighedsbegrebet som 
sådant vanskeliggør det for de 
ubemidlede og lavindkomstfa
milierne at skaffe sig en rim e
lig bolig. Det var lejerbevægel
sens to hovedmotiver for at 
gå ind i kampen.

Vi har så forsøgt at bremse 
det via alle de muligheder, 
lovgivningen har åbnet.

»Endnu er en strejkebryder 
fredløs nidding, trods han ny
der værn fra selve kongens 
råd...»

Rudolf Nielsens kampsang 
fra 1920’erne lyder taktfast 
fra 2-300 syngende menne
sker. Det er den 8. august. 
Klokken er lidt over 6 om 
morgenen. Stedet er Smede
land i Glostrup - ved indkørs
len til Københavns Fragt
mandshal. I løbet af den næs
te halve times tid kommer fle
re til. Efterhånden er der for
samlet omkring 400 menne
sker. Politiet er også m ødt op. 
På opfordring træ kker alle 
ind på fortovet.

Først anfægtede vi bygge
tilladelsen. Den er givet på et 
meget spinkelt grundlag, for
stået på den måde at de kom
munale m yndigheder har gi
vet den uden hensyntagen til 
en række væsentlige krav i 
byggevedtægten, herunder 
bl.a. kravet om, at lejligheder, 
der ombygges ikke må gøres 
uhensigtsmæssige ved ombyg
ningen. Desuden så man stort 
på en række krav, som har be
tydning for selve byggekvali
teten  og brandsikkerheden.

Her tænkes især på hele 
problem atikken omkring 
landinspektørernes medvir
ken. De skulle blot attestere 
a t have fået en henvendelse 
fra ejeren inden 25. marts 
1977, så kunne udstykningen 
finde sted efter de gamle reg
ler. Men hvilken form denne 
henvendelse skulle have, inde
holder loven ingen krav om. 
Skriftlig, m undtlig, telefo
nisk - alt har kunnet bruges.

Det ligger klart, at når lo
vene er uklare, så vil man al
tid fortolke dem i ejernes fa
vør. Det er den hovedkonklu
sion, der kan drages af denne 
affære.

På et tidspunkt erkendte I, 
at skulle fupmodemiseringen 
og udstykningen af Borggår
den forhindres, måtte der ta-

Blokade
En lastvogn med anhænger 
drejer omkring gadehjørnet 
og nærm er sig indkørslen til 
Fragtmandshallen. Da det bli
ver klart, at chaufføren ikke 
vil stoppe, men vil fortsæ tte 
og aflevere godset til de uor
ganiserede skruebrækkere in
de i fragthallen, går de 400 
forsamlede ud på vejen og 
sæ tter sig ned, arm i arm. Der 
er etableret fysisk blokade.

Konfliktens baggrund
Baggrunden for konfliktens 
optrapning og anvendelsen af 
blokadevåbnet er kort fortalt:

ges andre midler i brug end de 
juridiske?

Arbejdet gik jo igang. Og 
da et af hovedmotiverne var 
at hjælpe beboerne med at 
forhindre den konkrete øde
læggelse af lejlighederne, så 
startede dem onstrationerne 
og blokaderne ved Borggår
den, mens der var visse ju ri
diske muligheder tilbage, som 
dog senere viste sig at give li
ge så lidt resultat, som de tid 
ligere juridiske forsøg på at 
stoppe fupmodemiseringen.

Tror du ikke også, at sådan 
som den politiske udvikling 
tegner sig, må stadig flere al
mindelige mennesker gå imod 
den lovgivning, der undermi
nerer deres rettigheder. Som 
f.eks. ejerlejlighedsloven har 
undermineret lejernes rettig
heder. ?

Jo , det gælder givet både 
boligom rådet og arbejdsmar
kedet. Pres avler jo  modpres. 
Og jeg ser ingen grund til, at 
Danmark skulle være noget 
undtagelsestilfælde.

Nu har 8 anholdte på en 
trappeopgang fået tiltalefra
fald og 18 anholdt for fysisk 
blokade har fået deres dom 
fra byretten stadfæstet. Hvad 
er din kommentar?

Det er ikke overraskende. 
Det er givet, at det misbrug af 
politivedtægten, der fandt 
sted ved anholdelsen for op
hold på trappeopgangene, var 
en fortolkning, som regerin
gen med sit berøm te blokade
cirkulære havde lagt op til. 
Og da vadede man jo  lige på 
kanten af den traditionelle 
skillelinie mellem udøvende, 
døm m ende og lovgivende 
magt i dette samfund.

\  Firmaet nedskærer" gen
nem april og maj 1978 ar
bejdsstyrken med ca. 25%. 
Dette m edfører selvfølgelig et 
øget arbejdstempo. Det er ik
ke ualmindeligt med 4 timers 
overarbejde pr. mand pr. dag!

For fragtarbejdeme er den
ne situation uholdbar, speci
elt i en tid med 200.000 ar
bejdsløse kammerater. Og da 
firm aet nægter at antage mere 
arbejdskraft, bliver det på et 
fagligt møde enstemmigt be
sluttet at stoppe alt overarbej
de og arbejde i norm alt tem- 
p o -

Tillidsmanden meddeler 
dette til ledelsen, som accep
terer. Nogle dage efter forlan
ger ledelsen tillidsmanden fy
ret, trods ham hverken havde 
indkaldt til det faglige møde 
eller havde opfordret til at 
nægte overarbejde. Inden den 
faglige voldgift har undersøgt 
sagen, bortvises tillidsman
den. Fragt arbejderne nedlæg
ger omgående arbejdet, da 
det er den eneste mulighed 
for at få ham genansat. Ar
bejdsretten pålægger et par 
gamge fragtarbejdeme at gå i 
arbejde, hvilket de selvfølge
lig nægter, hvis ikke tillids
manden genansættes. Alle 
fragtarbejderne fyres herefter.

Kampen fortsætter
Ved en faglig voldgift, der 
skal behandle tillidsmandsfy
ringen fremlægger arbejdsgi
verne løgn på løgn, med det 
resultat, at fyringen kendes 
berettiget.

Den 4. august 1977 startede 
forældre, beboere og Nørre
bros Beboeraktion Blågårds
gade den 5 måneder lange 
aktion for bevarelsen af dag
institutionen i Todesgade.

Kampen i Todesgade var 
både en kamp for at bevare 
62 daginstitutionspladser og 
en af delkampene mod Egon 
Weidekamps helhedsplan for 
Nørrebro.

Begrundelsen for at fjerne 
institutionen var netop e t led 
i denne plan, hvor man en
gang med tiden vil bygge et 
fire etagers boligbyggeri på 
grunden. Denne ligger i en 
færdigsaneret karre, der al
lerede er bebygget dobbelt 
så tæ t, som kommunalplan
loven tillader.

Da borgerrepræsentatio
nen vedtog at nedlægge in
stitutionen, var der endnu ik
ke vedtaget nogen planer for 
grundens fremtidige anvendel
se. Endnu idag ligger grunden 
ubenyttet hen på samme må
de som mange af de andre 
tom ter i den sorte firkant.

Som en sidste udvej for at 
bevare institutionen var det 
derfor nødvendigt at etable
re en blokade foran bygnin
gerne.

Fragtarbejdeme har imid
lertid besluttet at ville tvinge 
firm aet til at genansætte dem 
alle. Derfor uddeles løbesed
ler foran indkørslerne til 
Fragtmandshallen og alle op
fordres til at aflevere godset 
hos andre fragtfirmaer. Denne 
form for »blokade» standser 
ca. 75% af godset. Politiet 
griber hurtigt ind og forbyder 
fragtarbejdeme at stå på vej
banen for at stoppe chauffø
rerne.

For at standse de sidste 
lastvogne etableres 4 gange ef
fektive fysiske blokader. Hver 
gang stiger tilslutningen. Poli
tiet griber ind hver gang. 
Chaufførforbundet opfordrer 
sine medlemmer til ikke at 
køre ind under politibeskyt
telse.

Derudover begynder det at 
strømme ind med moralsk og 
økonomisk stø tte fra arbejds
pladser, klubber og fagfore
ninger, og fra de ca. 50 stø tte
kom iteer, der er oprettet.

. Politivold
De 4 blokader bliver opløst 
under anvendelse af større og 
større politivold.

Den 4. blokade løber af 
stabelen den 8. august efter 
industriferien. Også denne op
løses af politiet, der denne 
gang optræ der usædvanligt 
b rutalt.
Overfor udsigten til en endnu 
større politibrutalitet giver 
fragtarbejderne og de øvrige 
blokadedeltagere op. Endnu 
en arbejdskamp er tab t på 
grund af politi indgreb.
I modsat fald havde firmaet 
forlaigst væet tvunget til for
handling. Samtidig er det 
klart, at en mere aktiv støtte 
fra andre arbejdspladser og 
fagforeninger ville have øget 
muligheden for en sejr.

Mangelen på institutions
pladser giver problem er for 
mange. I krisetider er det især 
kvinderne, der bliver ram t. De 
risikerer karantæne eller mis
ter understøttelsen, fordi der 
ikke er institutionspladser til 
deres børn. Derfor bakkede 
Kvindeligt Arbejderforbund 
afd. 5 også helt op omkring 
genåbningen af institutionen, 
der fandt sted den 15.12.77. 
På trods af Pelle J  armers trus
ler om politistorm  søgte man
ge forældre til Todesgade. 
Den 6.1.78 var der 20 bøm  i 
Todesgade samt 7 på ventelis
te. Dette førte til, at forældre 
og Nørrebros Beboeraktion 
Blågårdsgade endnu engang 
forsøgte at få kommunen i ta
le. Med henvisning til bi
standslovens § 69, der fastslår 
at kommunen har pligt til at 
sørge for det fornødne antal 
institutionspladser, opfordre
de de kommunen til at genåb
ne institutionen.

Svaret blev politistormen 
den 10. januar kl. 6.45.

Det, der ikke lykkedes den 
15.8.1977 pga. 2500 af kvar
terets beboere modsatte sig 
fjernelsen af Todesgade, lyk
kedes nu ved at kommunen 
havde mobiliseret mellem 
500 og 700 kampklædte po
litifolk. Det meste af den sor
te firkant blev afspærret og 
på 4 tim er fik »skruebrækker
ne« fra hustømrernes fagfore
ning ved hjælp af 2 kraner og 
blokvognschauffører fjernet 
institutionen. Politiets bruta
litet var af grov karakter og 
hele aktionen blev optaget på 
video-tv af politiet.

Ialt blev 33 blokadevagter 
anholdt - 7 er blevet døm t i 
byretten  i henhold til bloka
decirkulæret og har fået mel
lem 300 og 500 kr. i bøde. 
Nogle af disse sager er anket 
til landsretten, og vi regner 
med, at de kommer op i løbet 
af vinteren eller foråret.

Desuden blev en blokade
vagt sigtet for at have opfor
dret til at bygge vejspærrin
ger m.m., og lede 2500 men
neskers kollektive handlinger. 
Denne sigtelse har en straffe
ramme på op til 6 måneders 
fængsel. Han blev dog frifun
det ved byretten. Anklage
myndigheden ankede i første 
omgang sagen, men er siden 
frafaldet.

Aktionen i Todesgade, har 
vist, at et samarbejde mellem 
fag- og boligbevægelse er nød
vendig og at denne kamp må 
tage udgangspunkt i vores re
elle behov som arbejdere og 
lejere.

STØT KAMPEN FORTODESGADE

NED TIL NEDSKÆRINGER. 
RÅ DAGINSTITUTIONER

Fragtarbejdernes kamp



COPSBAMECADE -  é t

Denne side handler om Godsbanegade - eller rettere om en 
boligkamp, der foregik i ejendommen Godsbanegade 9-15 i 
sommeren og efteråret 1977.
Godsbanegade er et typisk eksempel på pengespekulation 
i vores boliger, og kampen er et godt eksempel på, hvordan 
det kan lykkes at forhindre denne spekulation, hvis beboer
ne holder sammen og allierer sig med andre mennesker og 
organisationer.

En bolig er 
en menneskeret
En ordentlig bolig er en m en
neskeret. Det er der mange, 
der siger, og således burde det 
også være. Desværre er det ik
ke sådan i dagens Danmark. 
Skal man have en lejlighed, 
kan man godt afsæ tte et halvt 
år eller mere til at lede efter 
den, hvis man da ikke lige har 
50.000 kr. til udbetaling på 
en ejerlejlighed, foruden et 
godt og solidt arbejde, - men 
hvor mange har det?

Miniboligforliget i 19 76 
gjorde det muligt at udstykke 
ejendommene i den gamle bo
ligmasse til ejerlejligheder, 
hvis blot nogle få kvalitets
krav var opfyldt.

Hvad gør man, når man 
bor i en ejendom fra 1902, og 
pludselig en dag får at vide, at 
nu  skal man have bad og ter
moruder? Man bliver selvføl
gelig glad ved tanken om at 
være fri for at gå på badean
stalt, og ved tanken om at ku ’ 
undvære de uldne trøjer til 
vinter. Glæden er imidlertid 
k o rt!!

Ejeren installerer ikke bad 
og term oruder for at forbed
re lejligheden, eller for at op
fylde de behov, beboerne der 
bor i lejlighederne har. Ejerne 
er kun interesseret i een ting, 
nemlig at få lejligheden til at 
opfylde de krav, ejerlejlig
hedsloven stiller. I ejerlejlig
hedsloven fra 1976 står der 
bl.a., at lejligheden skal have 
et badeværelse på mindst 2 
m2. Ejeren tager papir og 
blyant frem - hvis man nu 
fly tter entreen ind i stuen og 
badeværelset i entreen, så 
går regnestykket op.

Ejeren kan nu få det stem
pel, der gør at han kan ud
stykke ejendommen. Det be
tyder, at når han har solgt 
(gennemsnitligt) 2-3 lejlig
heder, så er omkostningerne 
ved køb af ejendommen 
plus »moderniseringen« be
talt. Resten, gennemsnit
ligt 7-10 lejligheders salgs
pris bliver ren profit.

For beboerne i ejendom
men var glæden kort, fordi 
det for dem har nogle helt 
andre konsekvenser. Til for
skel fra ejeren synes beboer
ne ikke, at det er en m oder
nisering at få fly tte t entreen 
ind i stuen og badeværelset 
i entreen. (Hvem skal bo 
der?)

De synes faktisk, at deres 
lejligheder bliver decideret 
dårligere.

Beboerne ved også, at 
en udstykning samtidig vil be
tyde enorme huslejestignin
ger, måske så store, at flere 
vil blive nødt til at flytte.

De ved, at ejeren vil beny t
te alle m etoder for at få dem 
til at fly tte , så han kan få lej
lighederne solgt.

De ved, at de ikke selv har 
råd til at købe en ejerlejlig
hed.

De kender nogle venner, 
som ledte efter lejlighed i et 
halvt år, og som til sidst blev 
nødt til at købe en ejerlejlig
hed, simpelthen for at få et 
sted at bo. Kommunen har ik
ke råd til at opkøbe alle de 
lejligheder, der efterhånden 
bliver udstykket til ejerlejlig
heder. Derfor bliver det ejer
ne, der kommer til at bestem 
me udviklingen af byfornyel
sen.
Godsbanegade
Åse og Birgit fra Godsbane
gade på Vesterbro i Køben
havn fortæ ller, hvad beboerne 
i Godsbanegade gjorde, da de 
pludselig stod i denne situati
on.

De ville udstykke 
vores lejligheder
Hvordan fandt I  ud af, at 
ejendommene skulle
udstykkes i ejerlejligheder? 
Birgit: I oktober købte ejerne 
Erik Rau Jacobsen og Frants 
Ejnar Valentin ejendommene 
for 1,1 mili. kr.

Allerede i november fik vi 
tilbudt ejendommene på an
delsbasis. Vi svarede ikke på 
dette tilbud, fordi vi før hav
de fået tilbudt den på andels
basis, og da var det for dyrt 
for os at købe den.

Åse: Man skal være op
mærksom på, at hvis man ik
ke svarer, har ejerne frit løb 
til at udstykke ejendommen i 
ejerlejligheder.

Birgit: Derefter fik vi et 
brev fra ejerne. De ville m o
dernisere ejendommene for 
at udstykke i ejerlejligheder. 
Vi skulle have toilet og bad i 
entreen, og entreen skulle 
flyttes ind i stuen, for at op
fylde kravene ved udstykning 
i ejerlejligheder.

Hvorfor var I imod moder
niseringen?

Birgit: Den ville fuldstæ n
dig ødelægge vores lejlighe
der. Desuden ville huslejen 
stige 25%. Vi snakkede der
for sammen om, hvad vi kun
ne gøre. Aksel, en af beboer
ne, styrtede rundt til diverse 
kontorer. Han fik også lov

ning på, at ejerne ikke ville 
få byggetilladelse. Dagen ef
ter fik vi et brev om, at de 
havde fået byggetilladelsen.

Åse: Da vi var imod m o
derniseringen, nægtede vi at 
aflevere nøglerne til hånd
værkerne, således at de ikke 
kunne komme ind. Derfor 
fik vi en opsigelse med 4 da
ges varsel. Vi var ikke klar 
over, at ejerne ikke kunne 
smide os ud, så vi turde ikke 
andet end at aflevere nøgler
ne.

Derefter kontaktede I 
Vesterbros Beboeraktion?

Birgit: Ja , fordi vi var 
klar over, at vi ikke kunne - 
klare det alene. Håndvær
kern# var gået igang, og de 
havde fået sm ækket flere 
»abebure» op. Det blev nav
net på vores entre.

Der laves blokade - 
håndværkerne standses
Åse: Så startede Vesterbros 
beboeraktion i samarbejde 
med Samarbejdsudvalget
m od Ejerlejligheder en blo
kade, og den varede i knap 
4 måneder.

Hvordan reagerede hånd
værkerne på, at der var blo
kade?

Åse: De blev meget sure, 
men man kunne godt snakke 
med dem. De kom  i flere da
ge, men gik hjem igen, efter 
de havde snakket med deres 
fagforening. Tre gange prøve
de ejerne og entreprenøren 
Donde, at få håndværkerne 
ind, Donde at få håndværkerne 
ind, efter at politiet havde 
fjernet blokadevagterne. Hel
digvis kom der repræsentan
ter fra Byggefagenes Samvir
ke, og de sagde, at håndvær
kerne ikke skulle arbejde un
der politibeskyttelse, når der 
var blokade i henhold til liv, 
ære og velfærd paragraffen. 
Derved fik vi forhindret hånd
værkerne i at komme ind.

Byggefagenes samvirke
Det er vigtigt at have 

fagforeningerne med. Uden 
deres støtte havde vi ikke 
kunnet forhindre denne m o
dernisering.

Åse: To af byggefagenes 
fagforeninger blev idøm t en 
bod på 5000 kr. i Arbejds
retten. D ette fordi arbejds
retten  ikke m ente, at Bygge
fagenes Samvirke havde det 
formål at misbruge faglige ak
tionsmidler til et uvedkom

Beboermøde

Abeburene - da vi så det halvfærdige resultat, besluttede 
vi, at nu kunne det være nok.

mende boligpolitisk spørgs
mål. Dertil svarede Byggefage
nes Samvirke, at uansetrhvad 
arbejdsretten ville dømme 
dem til, - hvis de fortsatte 
med at handle som i Godsba
negade, samt at de ikke agte
de kun at arbejde med de pro
blem er folk har, når de går på 
arbejde, - ja, så ville de allige
vel blive ved med at blande 
sig politisk,således at man 
kunne få en fornuftig bolig
politik.

Birgit: At fagforeningerne 
fik en bod, det var også fordi 
man ikke mente at håndvær
kerne var truet på liv, ære el
ler velfærd. D ette på trods af, 
a t blokadevagterne ca. en må
ned senere blev døm t for fy
sisk blokade.

B orgerr epræ sentatione n
Åse: Vi havde i de to første 
måneder under blokaden for
gæves forsøgt at få sagen op 
i Borgerrepræsentationen. Vi 
ville have de ulovlige dispen
sationer trukket tilbage. Først 
efter sommerferien kom sa
gen op, og det blev et nej. Så 
stod vi der. - Når man får et 
nej sådan et sted, hvad gør så 
den lille mand, - han føjer sig 
eller giver op. Men vi var nu 
så rasende på hele systemet, 
at vi blev enige om at kæmpe 
videre. Vi fik bred opbakning 
af VS, SF, DKP og Retsfor
bundet - men Socialdemokra
tiet trak sig!
Vi overtager 
ejendommen 
på andelsbasis 
Som sikkert alle ved, vandt vi 
på den måde, at vi fik lov til 
at overtage ejendommen på 
andelsbasis, og vore ødelagte

lejligheder blev sat tilbage i 
gammel stand.

Københavns Huslejerfore
ning forhandlede for os, og 
overtog de otte lejemål,, som 
ikke ville være andelshavere.
Handelsbanken lånte os pen
gene, og vi er nu en andels
forening, der sidder med en 
stor husleje og et kæmpe lån. 
Men vi har dog fået nogle 
skattefradragsregler, som man 
ellers ikke har i andelsboliger. 
Dette er vel et plaster på så
ret, fordi vi har været ude 
for det store pres, det nu en 
gang er, når man bliver ramt 
på boligen, som jo er noget 
meget væsentligt i ens tilvæ
relse.

Med hensyn til andelsbo
liger i øvrigt, er min person
lige mening den, at man skal 
passe på, at denne form for 
bolig ikke også bliver spekula
tion. Men hvordan det skal 
klares, er jeg ikke klog nok til 
at udtale mig om.

Blokadevagterne 
dømmes - 
Hajerne går fri
Hvad angår politi, retssager og 
ejerne, så synes jeg, at det er 
fuldstændig vanvittigt, at man 
vil dømme folk, der vil hjælpe 
med til at forhindre, at noget 
ulovligt sker, og lader de vir
keligt skyldige, nemlig bolig
hajerne, gå fri. Vi vil her i 
Godsbanegade til enhver tid 
gå ind for blokadevåbenet, og 
vi er meget spændt på, hvad 
der sker i Landsretten. Vi der 
kan, m øder op for at vise, at 
vi ikke har glemt, hvor urime
ligt det er at slæbe folk i ret
ten i denne situation.



Vore aktioner 
må styrkes
Forsøgene på at kriminalisere den faglige kamp og boligkam
pen er også et led i regeringens indkomstpolitik.

Kun gennem en bred folkelig opbakning og med aktiv 
støtte og deltagelse fra fagbevægelsen kan disse kriminalise
ringsforsøg slås tilbage.

Regeringsindgrebene i over
enskomstforhandlingerne og 
de mange sorte forlig i folke
tinget har været vendt mod 
arbejderklassen, og dens leve
vilkår. De konstante forringel
ser har bevirket, at der idag er 
en om fattende m odstand 
mod denne politik.

D ette er senest kom m et til 
udtryk i fagbevægelsens pro
tester mod SV-regeringen.

Det er også kom m et til ud 
tryk  ved de mange hårde 
kampe på arbejdspladserne og 
i boligom råderne.

Vi har nævnt nogen her i 
avisen - vi kunne have nævnt 
mange flere.

Hvis indkom stpolitikken 
skal gennemføres, må de reak
tionæ re selvfølgelig have stop
pet disse kampe.

Her kommer forsøgene på 
kriminalisering af disse kampe 
ind i billedet.

Blokadevåbnet skal stæ k
kes, fordi det er muligt gen
nem en effektiv blokade med 
støtte fra fagbevægelsen at 
sæ tte en effektiv klemme på 
arbejdsgivere eller bolighajer.

Folk skal skræmmes fra at 
sæ tte sig til nødværge og tage 
sagen i deres egen hånd.

Derfor forsøger man også 
at plukke enkeltpersoner ud 
af en aktion, og forsøger at 
få dem døm t som ledere, el
ler for at have opfordret til 
vold og uro.

Fagforeningernes ret til at 
fortolke liv, ære og velfærds
paragraffen i hovedaftalen, 
har man også forsøgt at sæ tte 
ud af kraft.

Det drejer sig her bl.a. om 
retten  til at nægte at arbejde 

under politibeskyttelse eller

f.eks. med et giftstof som e- 
poxy.

Besættelser af ulovligt 
tomme lejligheder med krav 
om tvangsudlejning, forsøgte 
man at stoppe ved at bruge 
»spritterparagraffen». Altså 
ved at sammenligne aktive 
beboere med vagabonder og 
s må kriminelle.
Det er der sat en midlertidig 
stopper for med frifindelsen 
af aktive beboere ved Østre 
og Vestre landsret (Vorsåevej 
og Borggården) og med tilta
lefrafaldet i Ny Munkegade 
8 9-sagen.

Det hidtil groveste eksem
pel set til dato er dog fængs
lingen af Poul E. Nielsen.

Hans eneste forbrydelse 
bestod i at overtræde et poli
titilhold om ikke at ringe til 
spekulanten Herbo. For den
ne forbrydelse fik han 4 må
neders fængsel.

Endelig husker vi forsøge
ne på at stoppe BT-klubbens 
kam p, ved at slæbe lederne 
for retten.

D ette forsøg blev standset 
af reaktionen fra fagbevægel
sen.

Forsøgene på kriminalise
ring er efterhånden mange. At 
de ikke er lykkedes endnu 
skyldes alene fag- og boligbe
vægelsens aktiviteter, og at 
den jura man forsøger at an
vende er så åbenlyst urimelig 
a t motiverne klart skinner i- 
gennem.

Bevar
aktionsmulighederne
Vi må slå fast, at kampen 
m od kriminalisering af fag- og 
boligkampen er vigtig fordi 
det gælder kam pen for fag-

og boligbevægelsens aktions
muligheder.

Fag- og boligbevægelsen 
har fælles interesse i at afvise 
denne kriminalisering.

Fag- og boligbevægelsen 
har fælles interesse i at be
kæmpe blokadecirkulæret og 
bevare og styrke blokadevåb
net imod skruebrækkere og 
fupmoderniseringer.

Døm de sande 
forbrydere 
i stedet for os
Samtidig vender vi os også 
mod den åbenlyse urimelig
hed, at de virkelige forbry
dere gang på gang går fri.

Alle de politianmeldelser 
der gennem tiden er afleveret 
mod spekulanter og arbejds
givere, der begår ulovligheder 
sker der aldrig noget med.

Milliardspekulationen fore
går fortsat uhæm m et mens 
man forsøger at dømme os.

Vi må slå igen
Vi ved, at en aktiv kamp må 
til for at forhindre politiet i 
at gribe ind under en kon
flikt og forhindre, at man 
retsforfølger de aktionerende.

Vi så, at stilladsarbejder
nes styrke og den brede op
bakning der var om deres 
kamp, var medvirkende til at 
holde politiet væk fra deres 
konflikt.

Vi så også at stilladsarbej
derne var i stand til at hjælpe 
andre, som de gjorde det i 
Oehlenschlægersgade 15.

Her pillede stilladsarbej
derne et ulovligt opsat stil
lads ned og var på den måde 
med til at sinke en fupm oder
nisering, så der blev sat en 
stopper for en ejerlejligheds
udstykning.

Fagbevægelsen i Esbjerg 
fandt sig ikke i at politiet på 
eget initiativ fjernede sø- 
m ændene fra skibet Cedrela. 
De har klart sagt, at næste 
gang politiet bliver sat ind i 
en arbejdskamp, bliver byens 
arbejdspladser lagt øde.

SID i Glostrup har på bag
grund af fragtarbejderkonflik- 
ten og politiets voldelige ind
griben der, sagt det samme 
som arbejderne i Esbjerg.

Vi mener, disse ting peger 
i den rigtige retning. Fag- og

boligbevægelsens kamp kan 
ikke stoppes ved forsøgene 
på at kriminalisere vores 
kamp. Vi vil svare igen med 
nye og flere aktioner og in-**" 
tensivere kampen for at fjer
ne årsagerne til alle urimelig
hederne. Vi vil have døm t de 
virkelige økonomiske forbry
dere og fjernet alle love, der 
tjener spekulanternes og snyl
ternes interesser.

Vores aktioner 
må styrkes
Det er nødvendigt, at der 
kommer styrke bag vores 
kampe mod urimelighederne 
og overgrebene. Vores bloka
der, som vi selvfølgelig vil bli
ve ved med at lave, må være 
stærke, også talmæssigt. Men

det er ligeså klart, at vi ikke i 
dag kan hamle op med politi
et, når disse igennem fysisk 
konfrontation bryder en blo
kade. Kun gennem en bred 
opbakning og folkelig sympa
ti kan vi vinde vores kampe. 
Også fagbevægelsen må bakke 
aktivt op og støtte og deltage 
i vores blokader.
Kun i fagbevægelsen ligger 
den styrke, der er nødven
dig for at tilbagevise angrebe
ne på vores levevilkår og sik
re at politiet og retsvæsenet 
holder snuden for sig selv.

Derfor må samarbejdet 
mellem fag- og boligbevæ
gelse styrkes.

Frifindelsen af blokade
vagterne fra Godsbanegade 
er et vigtigt skridt på vejen.

KØB GODSBANEGADE BOGEN - FØR DIN BOLIGHAJ!

Bogen kan bestilles hos: Vesterbro Beboeraktion, Saxogade 23 A 
1661 København V.

stilladsarbejderne vandt
Eil stærk brancheklub og tillidsmandsring betød sejr over
for arbejdsgiverne.

Firmaet Activ Stilladser stod i 
foråret 78 i centrum  for en 
konflikt, der varede 4 1/2 må
ned.

Fire arbejdere blev fyret 
på firm aet Activ Stillads med 
arbejdsgivernes begrundelse: 
druk og arbejdsvægring.

Men stilladsarbejderne 
kendte den virkelige grund. I- 
gennem flere år havde stillads
firmaerne forsøgt sig med for
skellige overgreb på stilladsar
bejderne. At undergrave de 
gode lønninger, som stillads- 
arbejderne i kraft af en vel
fungerende landsbrancheklub 
der har fungeret siden 1920 
og e t godt sammenhold havde 
kæ m pet sig til.

For at standse den faglige 
aktivitet der er blandt stillads-
arbejderne, fyrede Activ Stil
lads de fire. Arbejdsgiverne 
har senere m åtte t indrømme

dette (ved at de tilbød at æn
dre begrundelserne for fyrin
gerne).

Blokade foran 
Activ Stillads
106 stilladsarbejdere startede 
derfor en blokade foran fir
maet Activ Stillads, og ikke 
på eet tidspunkt er politiet 
sat ind. Walther Petersen - 
form and for stilladsarbejder
nes Brancheklub af 1920 si
ger:

»Arbejdernes styrke er helt 
afgørende for, om politiet gri
ber ind. Vi stod stærkere end 
fragtmandshallens arbejdere, 
fordi vi holdt sammen på 
tværs af de enkelte arbejds
pladser, og fordi det er svære
re at bruge skruebrækkere til 
vores arbejde. Desuden betød 
det meget, at vi havde fuld 
opbakning fra Byggefagenes 
Samvirke, der opfordrede de
res medlemmer til ikke at ar
bejde under politibeskyttelse.

Efter stilladskonflikten har 
tillidsmændene inden for La
ger og Handel netop sluttet

sig sammen i en tillidsmands
ring, der skal sikre, at der bli
ver mobiliseret til en blokade 
når det er nødvendigt, som 
f.eks. under fragtmandshal
lens strejke.

Det er meningen, at til
lidsmændene skal mødes re
gelmæssigt og drøfte f.eks. o- 
verenskomstsituationen, ind
samlinger til strejker og an
det. Vi går også i gang med at 
lave et arbejdsløshedsudvalg 
under Lager og Handel Det 
kan også være støtte under 
fysiske blokader. Der går 900 
ledige i fagforeningen.

Både tillidsmandsringen og 
arbejdsløshedsudvalget er ud
løbere af Fragtmandshallens 
strejke, der har øget aktivite
ten i fagforeningen.« Siger 
Walther Petersen.
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