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Gode allierede.
En række partiorganisationer har foreslået FKB at afholde en boligfor— 
ligskonference, hvor nan skal diskutere en boligforligskampagne i FKB 
regio let er glædeligt at.diskutionen on det kommende boligforlig, kon— 
ner op i FKB, og det .er osse helt nødvendigt. Boligbevægelson har ned de 
gennem?ørt'' kampagner og aktioner osse en stor del af æren for det pres, 
der er skabt og vi skal selvfølgelig fortsætte og høste sejrens frugter, 
så vi frenover står endnu nere styrket.
Vi er imidlertid uenige i den grundlæggende analyse i det oplæg til bolig 
forligskanpagne, der er lagt frem. SV sidder ikke til.l98o, nen vælter for
inden c Og boligforliget bestemaes ikke i 198o,nen allerede i løbet af son- 
neren. af de-* sterminger og det pres der bliver lagt. Derfor er det afgø
rende i denne situation, at den kørende kampagne styrkes og udbygges, så det 
bliver helt klart, hvad vi ikke vil have i det konnende boligforlig.
Vi nå øge basisnobiliseringen i vores kvarterer, og det nå gøres ved at kø
ro aktioner nod de ting , vi ikke vil have i det konnende boligforlig. Her
ned vil vi få flere ned i kanpen og beboerforeningerne vil styrkes.
Når vi koordinerer den løbende kampagne i FKB og styrker de arbejdende un
dergrupper, vil vi osse tilføre FKB den tiltrængte styrkelse.
Denne styrkelse vil osse give FKB nulighed for bredere alliancer. Derfor nå 
vi i FKB altid sikre os mod enhver forn for partipolitisk dominans, så de 
bredeste alliance-og enhedsnuligheder står åbne.
Vi mener, at FKB skal sætte fuld fart på aktiviteterne op til boligforliget, 

^nen at der, foreslåede konference er en dårlig ide og forkert brug af kræf
terne s Hår det der er brug for er aktiviteter, er det uklogt at starte en ny 
debat on alle mulige emner ned folk , der har mange forskellige indstillin
ger. Vi er rent ud sagt bange for, at en sådan debat vil skade det kørende 
arbejde mere end det gavner. Vi har allerede aktiviteter igang de fleste ste
der rundt omkring i København og det det gælder om, er at koordinere,så ak
tiviteterne får størst nulig gennemslags kraft. Her finder gi oplæggets fore- 
slådede højdepunkt, en demonstration, ikke lyder son noget højdepunkt, men 
mere som en halvstor kampdetalje.
I enhver kampagne nå det forudsættes, at nan inddrager det bredest mulige an

tal partier og i en boligforligskampagne ihverttilfælde alle antiejerlejlig
hedspartier., Til konferencen er ikke indbudt SF, DKP,Radikale og Retsforbundet 
og vi ser ingen grund til at begrænse os til en snævrere organisering, end dc v .

eksisterer i forvejen.
Af ovennævnte årsager vil vi ikke deltage i kampagnen, nen er åbne overfor 
at koordinere aktiviteter. Der har været bekymring for,om ITB ville nedlægge 
veto mod at konferencen skulle foregå i FKB-regi. Det vil NB ikke.



Det første forlig det var tennelig galt 
Hunner to var virkelig katastrofalt 
Så ned det vi kar lært, nå vi aldrig gierne 
Hunner tre er det os, der skal bestenne.

Det er handlingen, der gir forvandlingen, nen det er alliance 
skaber chancerne.
Med aktiv hilsen for NØRREBROS BEBOERAKTION
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