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REFERAT FRA STRATEGI-SEMINAR, juni-76 
Arrangeret af FKB.

DAGSORDEN: . . . .
1) kl, lo opsummering af aktionsformer -T
2) kl.11 oplæg vedr.
•' ' a.beboerhuse

b. Modernisering
c. Trafik
(NB. alle øvrige oplæg var skriftlige, hvil
ket de ovenstående også skulle have- været; de
bliver derfor ikke medtaget i refe.ratet.)

3) kl.12 Nedsættelse af arbejdsgrupper omkring:
a. huslejestigninger . ,

’■ • ' b. socialt/kommunalt byggeri
c. ejerlejligheder
d . trafik
e. mobilisering af basis

• ; kl. 14^° Plenum-
. . . -V, * *\ . . p. -J

Referatet af seminaret bygger på stikordsskrevne referater fra grupper
ne og en båndoptagelse af hele diskussionen i plenum.
l) Vedr. punktet,opsummering af aktionsformer, var det ment som et for
slag til en skriftlig gennemgang af de aktionsformer, som hidtil er ble
vet benyttet på boligområdet. Der var en vis skepsis fra salen, om det 
var klogt at stille 'fjenden' en sådan fortegnelse til rådighed. Der var 
også usikkerhed mht. hvor meddelsom en fortegnelse skulle være. En sim
pel opregning af anvendte aktionsformer fandt flertallet af talerne uin
teressant. Hvad opsummeringen af aktionsformer egentlig skulle indeholde 
for hverken at blive politisk farlig eller intetsigende blev det overladt 
FKB-repræsentanterne at afgøre på de kommende møder.

3)..a) Huslejestigninger.
I Nan.s_en_sga.d_e ønskede man vedligeholdelse sat igang. pe klagede til Husle
jenævnet. I løbet af foråret har man opfordret til huslejeboykot. Brugte: 
læserbreve, plancher, gadefester. De ønsker at ændre boligforliget. Folk 
kunne få underskriftlister udleveret, Har ikke haft kontakt til lejerfor
eninger. Der er kold luft ml. Kbh.'s huslejenævn og dem..Man holder møde 
17/6: vil invitere VB. og CB. til at fortælle. De vil få folk, der selv 
har prøvet boykot, til at tale. Deres største opgave er at koordinere.
Folk er modløse efter at de har klaget. Folk er ikke så glade for boykot. 
Men boykot er det eneste slagkraftige våben.
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CB^ Håbede at kunne drukne huslejenævnet i klager. Det nyttede ikke.
Nu kontakter man medlemmerne omkring boykot. Vil starte basisgrupper 
omkring vedligeholdelse. Har haft tiøde med den ene lejerforening, den 
var ikke så positiv. Satser på oplysning. Vil kontakte opgangsrepræs.
De har en gruppe, der er klar til .boykot. Vil danne beboerdemokrati - 
beboerforening.
Brumleby_tænker på at lave en østerbro Beboeraktion. Der er tæt kommuni
kation i Brumleby pg.r. af byggeformen og det ydre pres.
VB^ laver selvkritik af eget arbejde. Opfordrede folk til at sende kla
ger. Havedaktion omkring boykot (læserbreve, VB S-tenen og VB Bladet)
Har lavet en pjece og et temanr., Opfordrer til beboerdemonstration - 
beboerforeninger, Der er møde på onsdag d.16/6 og igen d.22/6 omkring 
boykot. Har ikke kunne organisere folk i opgangene. Man skulle have sat
set på de huse, der havde fået de højeste stigninger. Demonstration i 
Vestcentret. Har organiseret folk i en L. Chr.Nielsen ejendom. Man skal 
tage udgangspunkt i. husets mangler - boykot. Kompliceret forhold til 
lejerforeningerne. Analysererhvor stigningerne kommer.
Rø_de_Rose_ startede efter boligforliget. Oplyste folk- om, hvad det drejede 
sig om. Kørte studiekreds i efteråret - arbejdsgr. som skulle lave blad 
nr.8. Det er delt ud til 5ooo. Samtidig invitation til medborgermøde. 
Fortsættes med studiekredse.De.hjælper nye ind. Formålet er, at man sks 
gøre noget ved det. Det parlamentariske system er prøvet - fastfrysning. 
Har opfordret til beboerdemonstration eller beboerforening. Folk skal 
komme til demonstrationen og selv høre det. ' '• '• •
NB^ nedsatte en boligforligsgr., Den registrerede husle jes-tigningerne 
i firkanten og fremlagde det for H.Nielsen. De gik ind i NMB. (politi
ske partier, handelsstandsforeninger, beboerforeninger.) I april varling 
om huslejestigninger. Registrede dem og sagde, at folk skulle klage til 
huslejenævnet. Har samarbejde med Griffenfeldt lejerferening og opfor
drede folk til at melde sig ind. Husléjestigningerne er ikke så høje 
(ca, 34 i°) her i firkanten. Det drejer sig mere om vedligeholdelse, brand
sikring og sanering.
Diskussitn. ’ .
CB. og Brumleby mente ikke, at man skal henvise folk til lejerforeninger, 
det virker demobiliserende. VB mente, at lejerforen, er en vigtig fak
tor. Har indledt samarbejde. GB.( Galgebakken) lavede et., oplæg om 4/̂ ’s 
Stigningen. Har strædemøderepræs., der koordinerer. Har lavet en pjece. 
Parlamentariske veje: Boligaktion 76. Ombodsmand ssag på nævnsbehandling
en .
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Koordinering: Evt omlægning af FkBV. så erfaringerne kan formidles og 
koordineres. Organisering af beboerne. Vi har ansvaret for boykotten, 
men det er beboerne, der skal træffe beslutningen om boytot. En opgang 
eller karré skal udgøre en basisgr. Vi skal hente erfaringer fra tid
ligere og nuværende boykotter.

Man skal arbejde videre med:
1) agitation for boykot
2) finde nogle ejendomme/karréer frem af dem med højest huslejestigning- 

er.
Man skal ikke satse på boykot alt for hurtigt, der er et langt bevids.t- 
hedsudviklende og mobiliserende arbejde at udføre.

b) Socialt og kommunalt byggeri.
Dagsorden.
1. Hvem retter aktionerne sig imod ?
2. Hvem og hvordan mobiliserer man ?
3 . Hvilke aktionsformer er effektive ?
ad 1. Den retter sig imod kreditforeninger og den asociale finincierings- 
form.
ad 2. Udover dem, der bor i sociale boliger, må det også være de frem
tidige lejere, der skal bo i et socialt boligbyggeri fx. Nørrebro-bebo- 
ere, der bor i brandfælder.
Man mobiliserer ved opsøgende arbejde, læserbreve i aviserne og ved at 
indkalde til beboermøder.
Man opretter en boboergr., der tager sig af det videre- arbejde, og støt
ter dem. Og kører en hel ren linie,. - .....
Mobiliseringsformen afhænger meget af hvilket befolkningsgrundlag, der 
er.
ad.3- Det er alle aktionsformer, der. rammer kapitalen på pengepungen.

c. Ejerlejligheder.
Der foreligger intet referat - blev gruppen overhovedet nedsat ?

d. Trafik
Ole: Stikord til en socialistisk/ klassemæssig trafikdiskuaaion. 
Flertallet af befolkningen kan p.gr.a. alder, invaliditet o.lign. ikke 
køre bil - støj, forurening og trafikulykker rammer især disse grupper. 
Det er mænd i den produktive alder, der selv kører bil, som afgør tra
fikpolitikken .
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Henter til bil (og bolig) kan trækkes fra på skatten, det gavner dem 
med de højeste indtægter mest. Omkostningerne ved bilkørsel betales 
af hele samfundet og især af ikke-bilister.
Bilejerskabet i Brokvartererne er 3 - 4 gange lavere end i hovedstads
området som helhed - er det sandsynligt, der sker en stigning ? Hvis 
'biltallet stiger er der ikke P-pladser nok - hvem skal kantstenspar
keringen forbeholdes ? Skal der betales i P-huse ?
Ved privatbilismen væltes transportomkostninger: penge, tid og ulyk
ker - over på lønmodtagerne og kunderne til storcentrene. Erhvervs
livet lokaliserer sig frit. Grundpriserne er bl.a. afhængige af tra
fikal tilgængelighed og dermed i byområder medbestemmende for husleje 
og saneringsomfang.
De alm. lønmodtagere skal op i den kollektive transport, så der kan 
blive plads på vejene til varetransport og de "vigtige samfundsborgere". 
For at holde gang i foretagenet .skal vi bruge biler i friti-den, vi 
tvinges til det p.g.a. manglende nære rekreative faciliteter og fordi 
et priviligeret mindretal blokerer vore kyster-nær byerne..
DAnmark investerer 2 - 3  gange mindre i kollektiv transport end det 
øvrige Vesteuropa, der . bygges motorye.j.e, - og måske en Storebæltsbro 
i stedet for en tunnel., der ville favorisere den kollektive • transport. 
Hvem havde glæde af at sporvognene forsvandt ? I KBH. skal den kollek
tive trafik ned i jorden-for at give plads til bilerne ?
Statens og kommunernes stilling til kollektiv trafik er noget uklar ! 
Gruppediskussion. > -s
1) Udveksle erfaringer / lave oplæg, aktionsformer.
2) Diskutere fællesaktioner

1) Hvad kan beboerne i et område gøre ? Hvad ønsker de mht. trafiksa
nering.
2) Fællesplan

a. overordnede trafil-årer. . .
b. kollektiv trafik
c. rekreative områder
d. centrer (trafikterminaler)

Rød_e_Rose_ har en kommunal dispositionsplan. 4 år gammel. Lavede alter
nativplan og fik 2oo underskrifter. Møde i Medborgerhus. Re'ttelser til 
raiternativ.plan ved mødet. Altså kun fra de virkeligt akti've.
Pressionen bedre med "kvalificerøde underskrifter". Byplanudvalget iv-



rige for at få supplementet, og arbejdede med det. Ingen tillid 
til den forenkling, som ligger i masse-underskriftindsamlinger. 
Beboerne satte og borgerlige. Afviser arbe.jdet som "sekterisk" 
og "socialistisk" etc.
Efter Røde Rose bogen nu miljøgruppen Triv Selv, men ellers ikke 
akutte problemer. K0mmunen nedsatte udnyttelsesgraden på 1.25 +
5o/0 til 1,25 1°

Triv Selv vil lave et anlæg på tværs af en gade, og udvide det eksi
sterende. Biler kører op til denne gadelukning.
Aktionen bør være meget velforberedt. Folk skal støtte. Succes: op
rettelse af 5 børneinstitutioner. ,
Gårdrydninger i Vølundsgade: Stemt ned for 2 år siden, men nu med 

gode muligheder for at få flertal.
Svært at lave trafiksanering: Starte med en enkelt luining, men 
passe på ikke at flytte problemerne over i nabogaden.
Komentar: Lomme fra begge sider, så kun bussen kan køre helt igen- 
nem. Ben s-amlede mængde trafik kan meget vel tænkes at aftage. 
Grupperne ønsker kun sejre.Det socialt’ tabende miljø må se, at 
det kan lykkes. Dette er i modsætning t'il R.R.'s strategi, hvor
der er adskillige nederlag. • ....
Kvartéps samhørighed ..er noget, man kan bygge på.
Der findes overordnede trafiksynspunktei, men de diskuteres ikke 
meget. Man skal have dem i baghovedet.
Øs_teî br̂ o_ har en initiativgruppe, som vil tage fx. Fælledparken (sic) 
Borgmester Jensens Allé nedlægges. Ingen direkte trusler mod kvar
teret. Østre Gasværk-grunden skal bebygges og kassernen mellem 
Fælledparken og 0...gade skal nedlægges. Nye ejerlejligheder oprettes 
i gi. udlejningsejendomme. Dette giver mere trafik.

GnmmelhojLm_: Nyhavn- Bremergade etc.. Attraktivt område for investo
rer. Holbergsgade har megen trafik, også tung trafik. Trafikregule
ringen yderst mangelfuld. Politiet ønsker ikke lyskurve. Hvorfor? Be
boerne kan ofte ikke komme over. Ensretning af gaderne løser ikke 
problemerne for fodgængerne. Gammelholm får flere og flere kontor--
og centraladministration. Tilsyneladende har Københavns byplanlæggere 
fået kolde fødder overfor nedlæggelsen af boliger og opretning af
kontorer.
Gammelholm har Sverigstrafik. Bådenes trafik skal samordnes med kvar
terets. Ingen mobilisering eller konkrete aktioner planlagt.
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Lokalt plan: Forskellige aktionsformer. Ingen ex. på, at man har "er
obret" en gade.
Områdeopdeling af Københavns store primærgader imellem, men ikke =
4 spor. Man bør ikke bygge nye veje, men bruge eksisterende anlæg.

e. Mobilisering af basis.
Disposition.

1. Orientering om vores arbejdsopgaver/opsummering af erfaringer
2. Hvilke krav skal man stille til en basisopbygning?
3. Fælles aktionsmuligheder.

NBj_ Vores formålsparagraf er: Sammen med folk at forbedre deres egne 
livsvilkår, lære dem at forsvare sig, lære dem om, hvorfor deres e p e  
livsvilkår var så ringe, som.de var. Konkluderede at der må være bi^d 
beboeropbakning. Nåede frem til, at organisation plus.skoling satte 
mål op for beboerne.
NB er opstået fra lærlingebevægelsen i 1962; 1971 kom slumstormerne 
og 1973 skete opdelingen mellem flippere og lærlingegruppen. Jan.
1973 dannes NB. De var klar over, at basis skulle med og besluttede 

•gig til at bruge Nørrebro Avis for at spare kræfter med at skulle la
ve deres egen. Brugte offensiv omklamring: analyse scm viser at an
noncørerne tjener mere når N.-Avis læses pga. beboerstof.
Vi bakker det op, der sker eller starter en stemningsbølge via læser
breve, artikler, plancher og 'møder: jvf. Murergadeaktienen, se oplæg.

^verigjssgade^ Mente at de havde lavet en mangelfuld analyse af beboer 
nes behov, dengang man prøvede at mobilisere beboerne omkring etab
leringen af en legeplads.. Sverigesgade vil nok ligge i dvale indtil 
en saneringsplan foreligger.

£ammelholmj_ 13-14°o husstande, 7oo mennesker skal.bortsaneres. Beboer 
ne er meget uhomogent sammensat: 'derfor apolitiske.. Der er store for
huse og små baghuse.
Da vi stiftede foreningen foregik det helt traditionelt med valg af 
bestyrelse og regler,så foreningen er også uhomogent sammensat og 
derfor ret handlingslammet.

_Galgebakken_1 Vores repræsentant i gruppen hører til.den eksterne 
gruppe på Galgebakken. De arbejder med at få deres fire procents boy- 
cot af huslejestigningen til at brede sig til andre sociale nybygge
rier. Nybrogård har sendt støtteerklæring. De regner med at blive 
kvalt hvis boycot'en ikke breder sig,-

6
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CIL_ De har arbejdet med beboerhuset (Kofoeds Skole). Desuden har de Aladdin- 
gruppen som søger at mobilisere folk mod de gældende saneringsplaner. 
Forudsætninger og midler for mobilisering.
Målsætning: at -kæmpe for forbedringer for de nuværende beboere + at lære 
dem at kæmpe, være bevidstgjorte. Partipolitisk grundlag er ugunstigt. 
Forudsætning: en sag at forbedre, med en taktik, som er mulig at gennemføre. 
Vekselvirkning mellem forhandling og tryk.
Fælles muligheder for strategi: huslejestigningerne er et muligt fælles 
grundlag at arbejde på, men hidtil ingen solidaritet at mærke. Det tager tid 
at bygge op til et fælles grundlag.
Muligheder: der skal allierede med i boligkampen - fx. de småhandlende. 
Praktiske råd: der skal minimum 2 pers. på en arbejdsopgave. Der- skal referat
bog til møderne, så det sikrer- kontinuiteten i gruppens arbejde, selv om 
gruppemedlemmerne skifter. Der skal et godt forhold til journalister. Man må 
sikre en aktion på enhver mulig måde: husk de tre faser: planlægning - gen
nemføring - opfølgning af en aktion. Ikke mindst opfølgningen er vigtig. 
Teknikerne må lære at forklare sagerne pædagogisk for folk. Tæt kontakt med 
beboerne er vigtig evt. gennem "beboerinformation".
Konklusion: vi kan bruge de samme midler, men vanskeligt have'samme strate
gi vi står på uens niveau.

REFERAT AF PLENUMDISKUSSIONEN.
Generelt for gruppearbejdet var at hver enkelt forening berettede om deres 
praksis siden første huslejeforlig. Efter første huslejeforlig opfordrede 
de alle folk til at drukne huslejenævnet i klager.
Da de skulle tage stillling til FKB.'s plads i kampen var de klare over, at 
en fælles aktion til l/j hvor huslejen igen stiger, ville være umulig. Men 
man kunne bruge FKB. til at formidle erfaringer. De enkelte boligforeninger 
skulle intensivere agitationen for en boycot og finde særlig grelle eksemp
ler på huslejestigninger, da de i sådanne ejendomme vil være særlig motive
rede for huslejeboycot. En bestemt dato for boycot skalle være realistisk! 
Referenten konkluderede, at de især havde snakket om boycot som aktionsform, 
men at Røde Rose påtænkte at køre en ombudsmandssag på bolignævnets afgø
relse .
De afsluttede med at snakke om ejerlejligheder og NB1 s storm på ejerlejlig
heder har givet dem god kontakt med opgangsrepræsentanter. NB vil snarest 
indkalde disse til møde. NB overvejer mere drastiske aktioner mod ejerlej
lighederne og knytter det sammen med genhusningsproblematikken.
På nogle spørgsmål fra salen om ansvarets pla&cering ved en boycot, sagde
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referenten, at ansvarets placering var beboerforeningen, men beslutningen 
om en boycot måtte beboerne selv tage. Hvis FKB koordinerede boycotten i 
udvalgte ejendomme, skulle den også følge det op på ansvarlig vis. Gruppen 
var ikke enig i, om man endnu en gang skulle gå klagevejen over bolignævnet. 
Måske er den eneste garanti for en vellykket aktion at beboerne blev ordent
lig organiserede og det måtte man kæmpe for at opnå. fet var oplagt, at de 
aktive ville blive forfulgt.. Systemet ville ikke stiltiende finde sig i at 
blive undermineret. ..
fernæst diskussion om, .hvorvidt klagemuligheden var udtømt med sidste år.
Man gjorde opmærksom på, at folk anlagde en mekanisk synsvinkel: når man o- 
vervejede klagemuligheden, måtte man se, hvad den kunne bruges til, nemlig 
at aktivisere beboerne på. Kunne man .aktivisere beboerne kunne man bruge l .i 
som opvarmning og første middel. Kunne man derimod fremlægge dokumentation 
for, at sidste klage ikke virkede, måtte man overveje klagevejen, .fordi det 
er en overordentlig langsommelig vej. Gammelholm gjorde.opmærksom på, at 
klagevejen kræver stor juridisk ekspertise. Opdager man, at værten har bud
getteret dobbelt så højt som det er lovligt, har klagen gode muligheder for 
at blive hørt !
b. Socialt & kommunalt byggeri.
NB interesserer sig for nybyggeri i forbindelse med deres genhusningsprob
lemer. Desuden talte de om beboerforeningens forhold til basis. NB opfatter 
sin rolle som værende aktivister og at de som sådanne må støtte-, der hvor 
det brænder mest på: fx. ved brandfælderne.
NB nævnte, at kommunen stort set har opgivet at genhuse folk til det nye 
byggeri i omegnen, fordi det kostede 'for mange brudte ægteskaber og dermed 
sociale udgifter til kommunen: enlige mødre og drikfældige fædre. Boligsel
skabernes problem er nu, at antallet af lejligheder i den gamle boligmasse, 
som skal bruges til genhusning, falder, og beboernes antal til genhusning 
stiger. NB blev spurgt om deres' strategi i forhold til Murergadeaktionen, og 
svaret var en beskrivelse af metoden "offensiv omklamring": Man finder sine 
allierede, og tvinger dem til at støtte sig. Sådan arbejder de på alle ni
veauer: med H. N,elsen, Socialt Boligbyggeri og Murergades nye beboere. Mø-

i -
derne med de allierede er godt forberedte med dagsorden: "er du med kammerat, 
eller er du bagud?". Man nævner også håndværkerne som NB kunne bruge som al
lierede pga disses arbejdsløshed. De er gode som allierede ved modernise
ringer, men det er ikke heldigt, hvi§^ilib^udvides tilany?mliygg!ri i kvar
teret, hvis kvarteret mangler rekreative områder. Som svar herpå siger NB, 
at problemet omhandlende rekreative arealer godt kan løses, selv om der op
føres et Vist kvantum nybygg-eri, fordi ca, en tredjedel af beboerne gerne



vil blive i kvarteret, mens resten ikke har noget imod at flytte ud til pe- 
iferien. Det gælder altså om at få sørget for nybyggeri til denne l/3* Gen
husningsgruppen har fået sikret genhusning i det kommunalt ejede- og i det 
private byggeri. Nu prøver NB at skaffe sig kontrol over socialt nybyggeri. 
På et spørgsmål om, hvorfor parolen i NB om huslejens størrelse lyder: hø
jest \ af den udbetalte løn i nybyggeri, svarede NB, at de gamle var vant 
til sådanne præcise krav fra deres ungdom, og at det ikke sådan kan pilles 
ud af dem. Det var NB's ældregruppe, som havde formuleret kravet.
På gentagne spørgsmål om det fornuftige i at bygge nyt på Nørrebro, når det 
er så dyrt, sluttede NB med igen at fastslå, at den ønskede at være offen
siv i sin politik og når de krævede brandfælderne ned, måtte de også kræve 
et vist nybyggeri.
I Galgebakken betaler folk pt. op til 5 o a f  lønnen, når skatten er trukket 
så 25iv er dog en nedgang, mente NB.

d . Trafik.
Plenumreferatet var identisk med ovenstående gruppereferat, så det vil ikke 
blive gentaget. Følgende overvejelser synes dog væsentlige:
gruppen var enige om, at trafik isoleret var svær at mobilisere på. Det måt 
te sammenkædes med andet. Gruppen kunne ikke komme i tanke om enkelte vel
lykkede trafikaktioner: Fredensgade førte heller ikke til noget. I øvrigt 
er et løst trafikproblem ofte identisk med at flytte problemet til naboen. 
Trafikproblemerne kunne sammenkædes med erhvervsstruktur, institutioner og 
rekreative arealer. Selv om trafikken bryder sammen, hvis man lukker flere 
kvarterer for trafik, så må ± den hellere gøre det, end at motorvejene ud- 
bygges. Når befolkningstætheden er faldet tilstrækkeligt, vil trafikproble
met også være nærmere sin løsning. Som ex. nævntes Lyngbyvejens stykvise 
vækst, selv om man px±i±ixk troede, at den politisk var bremset. Når Lyng
byvejen kunne vokse stykvis, kunne vi vel også smide bilerne ud kvarter for 
kvarter.

e. Basismobilisering.
Plenumreferater igen identisk med gruppereferatet.

Afsluttende debat.
Der var almindelig interesse for en konference til efteråret, som skulle 
beskæftige sig med strategien i forbindelse med huslejeboycot. Vi blev eni
ge om at overlade den nærmere planlægning til FKB, ligesom beslutningen ved 
rørende en fortegnelse over aktioner blev overladt til FKB (jvf. indlednin
gen) .

kammeratkærlige hilsener fra (forsinket) referent.
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