
FOLKETS PARK UDVIDES til foråret!

En af de første dage i januar sammensatte 
forhandlingsgruppen en skrivelse til over
borgmester Urban Hansen. I denne skrivelse 
anmodede forhandlingsgruppen om et møde 
med en repræsentant fra Stadsgartneren i 
Stadsingeniørens Direktorat.

Begrundelsen for dette møde var fremskaf
felsen af nogle vognlæs muldjord samt en 
supplerende beplantning af blomster og buske 
til udvidelsen af"Folkets Park til foråret.

Ved samme lejlighed gjorde overborgme
steren forhandlingsgruppens repræsentant 
opmærksom på, at da Folkets. Hus var ille
galt, skulle det nedrives i efteråret 197 *̂

Til vores store forundring ønsker Urban 
Hansen ikke at se eller forstå, at Folkets 
Hus står for et stort socialt arbejde.
Urban Hansen var jo socialborgmester for 
11 år siden, inden han blev overborgmester.

Da skrivelsen blev overrakt Urban Hansen 
svarede han-, at han ikke ønskede at gøre 
noget ved dette rekreative område. BYDELEN 
HAVDE 'JO BLÅGÅRDS PLADS - og MAN ØNSKEDE 
BEBYGGELSE PÅ PARKENS OMRÅDE!

NB! Inden mødet var forbi, lovede overborg
mesteren alligevel at sende en fotokopi af 
vores skrivelse til Stadsingeniørens Direk
torat .
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For tiden afholder vi en møderække i 
FOLKETS HUS med grupper, institutioner 
og lignende, der med en social og fol
kelig målsætning arbejder specielt i 
den sorte firkant.

Formålet med denne møderække er tve
delt .

For det første vil vi tilstræbe at 
disse grupper mødes med enhver interes
seret i et neutralt miljø. Herigennem 
håber vi at udbredte misforståelser kan 
fjernes, at aktive mennesker fra de for
skellige grupper lærer hinanden nærmere 
at kende, og at grupperae hver for sig 
kan bevæges til at formulere en række 
fremtidsvisioner.

For det andet forestiller vi os, at 
denne første fase vil danne grobund for 
ønsket om et nærmere samarbejde omkring 
•større projekter, som ingen kan løse 
alene. Vi er ikke i tvivl om, at der er 
et grundlag og behov for'et snævert sam~ 
•arbejde i den sorte firkant. Vores pro
blemer og arbejdsopgaver er i høj grad 
fælles' og tværpolitiske. Som vel nok 
bedste eksempel kan vi tage saneringen 
inkvarteret, som på trods og tværs af 
de; "ovenfra1*-1 arrangerede beboermøder 
foregår helt hen over hovedet på lejer
ne. Hvis vi på dette område kunne for
mulere én fælles målsætning, og hvis vi 
kunne sætte alle kræfter- ind på at løse 
denne målsætning, ville meget sikkert 
kunne nås. Men man kunne forestille sig 
mange ideer som to eller flere grupper 
kunne samarbejde om.

Foreløbig er målsætningen at mødes

og se hinanden an; Fremover vil der i 
almindelighed være et sådant møde hver 
mandag aften (eller tirsdag) kl. 19^° i 
Folkets Hus i Stengade, som vil blive 
annonceret på sædvanlig vis.

Nogle af møderne vil dog blive helli
get andre problemer. Problemer som til
syneladende ikke har noget med den be
skrevne målsætning at gøre.

Ar rangør: Koalitionsgruppen' i Folkets Hus 
Kontakt: 39 77 17 (Merete).
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NYE ÅBNINGSTIDER I FOLKETS HUS: . ....

På grund af den dyre og vanskelige 
opvarmningssituation blev det ved
taget på beboermødet den 8. januar 
at ændre husets åbningstider i vin
terperioden.
Der er herefter åbent i FOLKETS HUS:

Mandag til fredag: kl. 19~23 
søndag: kl. lh-19

j lørdag er kun åbent for arbejdshold.
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SAMARBEJDE til fordel for

er en registreret "beboerforening med 
formand, kasserer og sekretær.

Men så holder ligheden med det man 
normalt forstår ved en forening også 
op.

Grunden til foreningens eksistens 
er den enkle, at myndighederne nægtede 
at forhandle med en gruppe mennesker 
fra Folkets Hus og Park, for som man 
sagde: alle kan jo komme og sige, de 
repræsenterer Folkets Hus og Park.

Det var med den baggrund, forenin
gen blev startet i november 1972, med 
det ene formål, at forsvare Folkets Hus 
og Park. Alle beslutninger vedrørende 
foreningen bliver taget af beboermødet 
i Folkets Hus. Beboermødet erstatter 
altså bestyrelsesmøde og generalfor
samling og er derfor højeste myndig
hed i Folkets Hus.

Det koster kun 1 krone - ja, du 
læste rigtigt: e e n  krone om ÅRET 
at være medlem af beboerforeningen.

Vil du vide mere om Beboerforeningen 
og om Folkets Hus og Park, så kom og 
snak med os. Giv os dit navn og adres
se samt 1 krone, og du er med til at - 
bevare Folkets Hus og Park for beboer
ne i den sorte firkant.

Nørrebros lejere
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o~o

Den 7* januar var der i Folkets Hus 
arrangeret et møde med Nørrebros Lejer
forening, Lejerforeningen Griffenfeldt 
og Nørrebros Beboeraktion.

På mødet viste det sig at der er en 
betydelig forskel på de tre organisatio
ners opbygning og arbejdsform.

De to lejerforeninger adskiller sig 
sig ikke meget fra hinanden. De er beg
ge gamle organisationer tilsluttet hver 
sin landsorganisation. De arbejder ho
vedsagelig med de problemer, deres med
lemmer har. Altså den enkelte lejer an
melder til foreningen, når der menes 
at være et urimeligt eller ulovligt 
forhold. Lejerforeningerne driver kun 
i ringe grad opsøgende og oplysende 
virksomhed.

Derimod er NB er ny, oplysende og 
opsøgende organisation. Under mødet kom 
det tydeligt frem, at der mangler me
get i informationen af lejerne om de
res rettigheder overfor ejerne og de 
kommunale myndigheder.

Det arbejde, der kræves for at få 
informeret lejerne, så de to lejer-r 
foreninger sig ikke i stand til at 
klare. Men de var interesseret i at 
give oplysninger på baggrund af deres 
mangeårige erfaringer. Hvorimod det 
arbejde, der kræves til indsamling og 
distribution af materiale om lejernes 
rettigheder, det kan NB klare.

Ved mødets slutning nedsatte de tre 
organisationer en gruppe, der fik til 
opgave, at finde ud af den bedste sam
arbejdsform.

- 3-



DET ER GRÅT - MEN DET LYSNER r  t

Jeg står her med ungerne
- og ser ud af vinduet 
gården dernede er grå 
jeg tænker på fremtiden 
virker lisså grå.
Jeg er "bange for hvordan det skal gå 
jeg tænker på det sidste år 
hvor klart det står 
EEC gav værre kår.

Jeg mærker det på indkøb
- når jeg står i forretningen 
og pengene ikke vil slå til.
Herhjemme når vi spiser
- og når vi går på arbejde 
overalt mærker vi det.
For priserne stiger
- som presset i fabrikkerne 
mer og mer i dette EEC.

Den fremmede arbejdskraft jV
- truer lønningerne 
jobbet er usikkert- nu.
Snart kan vi selv gå hen
- og blive de fremmede 
flyttet på kapitalens bud 
måske biir jeg alene med ungerne 
mens min mand 
biir nødt til at ta ud.

Nej, vi må holde sammen
- imod det som truer os 
stå sammen imod EEC.
Og sammenholdet stiger
- på arbejdspladsen nu.
Vi ved de ting må ikke ske 
vi har set hvad sagerne gælder nu 
og vi vil kampe mod deres EEC.

Himlen lysner oppe mellem murene 
se, det er ved at blive dag 
den røde sol 
er stået op bag husene 
rødt biir forhusets tag.
Vor fremtid biir lys som denne sag 
for vi skal kæmpe sammen 
for vor sag.
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Denne sang er helt ny og vil blive sunget til filmsaftenen i Folkets Hus den 6.2.19TU
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Et år efter!
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De mange prisstigningen, som var de 
- første tegn på forværringen af vores

' ■, .. i

. levevilkår, og :de få muligheder vi har 
for, at.-gøre- os gældende i EF-s ammen
hæng , er stadig ikke holdt op.

Men nu - et år efter - er de for 
alvor begyndt at tage beslutninger 
hen over hovedet på os.

Først Brandts udtalelse om Vest
tysklands syn på europastaten, cm en 
EF-union og EF-hær.

...Så-..EF~topmødé ~i~Københavr, hvor 
man som ved tidligere lejligheder 
snakker' dm -at' Dale med'en stemme, og 
at stå stærkt overfor den øvrige del 
af verden. Om fællesskab, solidaritet 
osv. - Men al denne snak, gavner den 
de små lande? Er det de små lande, 
som fører stormagtspelitik? Hvis man 
tager et par eksempler, synes dette 
ikke at være tilfældet.

I begyndelsen af oliekrisen blev 
Holland helt overladt til selv at 
klare et totalt olieboykot! Solida
ritet??

Trods forsøg på aftaler om det mod
satte, foretager Frankrig aftale cm 
olieleverancer med Saudi-Arabien. Til 
gengæld forlanger araberne militærud
styr og industrivarer. Kort tid efter 
træffer England og Tyskland lignende 
aftaler. Hvad har de små lande at til
byde for olien? - INTET!

Nu et år efter, tyder alt på, at det 
var en slem fælde, som de store for
retning smænd og politikere fik lokket 
os ind i.

Hvad kan vi gøre?
ARBEJDERKOMITEEN (AK) blev oprettet kort 
efter folkeafstemningen med det formål 
at få Danmark UD af det fordømte stor
magt sf or etag ende . Men kun ved at flere 
slutter sig til os, har vi mulighed for 
at nå vores mål.

Derfor opfordrer vi alle EF-modstan- 
dere til at organisere sig.

Er du interesseret i at komme med i 
arbejdet, så ring til Anni: Ægir 10.319*

FOLKETS HUS lokalkomite mod EEC

Det er en film lavet af nogle danskere 
og svenskere, som handler cm Danmarks 
første tid i EF.
Efter filmen diskussion over en kop
kaffe for dem, der har lyst.
Arrangør: Arbejderkomiteen mod EEC

lokalkomiteen i FOLKETS HUS
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FOLKETS HUS UDLÅNER GERNE SINE LOKALER!
Snak med én fra A-gruppen (administra
tionsgruppen) hvis du har brug for at 
låne et af lokalerne.
Men husk, at reglerne om øl, spiritus 
og hash også gælder for dem, der låner 
lokaler i Folkets Hus.

HUSETS ÅBNINGSTIDER OM VINTEREN: 
mandag til fredag kl. 19~23 
søndag kl. lå-19
lørdag kun åbent fer arbejdshold

Kun 1 krone
Folkets Hus har en beboerforening. 
Det er bedst, når man forhandler 
med kommunen og de andre.
Formålet er "at arbejde for Folkets 
Hus og Park i Den sorte Firkant". 
Kontingent 1 krone om året
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SØNDAGSARRANGEMENTER i Folkets Hus 
i den kommende tid:

Søndag den 27.1.- kl-. 15: Mc Ewans 
Export - skotsk og irsk folkemusik
Søndag den 3.2. kl. 15: Helsingør- 
gruppen - et fem-mands orkester.

I FOLKETS HUS ER DET. STRENGT FORBUDT
A T ' INDTAGE NARKOTIKA
DER MÅ IKKE RYGES HASH
DER MÅ IKKE DRIKKES ØL ELLER SPIRITUS

Hver FR-EDAG-AF-TEN' serveres' 'pande
kager til børn. og voksne.

HUSK OGSÅ

Vi har billard i cafeen!
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FOLKETS HUS STYRES AF HUSETS BRUGERE

g ©sir g pifiR&tftip
©te!? ff.O C5@L1KK
Mel® (! Mf  go MS) Ril 

©i! I? ififg

DETTE NUMMER AF FOLKETS HUS OG PARK 
er lige som de foregående skrevet 
af beboere, der kommer jævnligt i 
Folkets Hus.
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Folkets Hus holder BEBOERMØDE hver første tirsdag i måneden. Alle kan være med til 
at lave dagsorden, men ma helst nogle dage før mødet give besked på opslagstavlen 
om deres ønsker.
BEBOERMØDET ER HUSETS HØJESTE MYNDIGHED!


