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HVORDAN KNÆKKES BOLIGNØDEN?
• ved r rydningen af /\hornsgHde 10c og b.
Tirsdag nut klokken 3 slormede poliliet det besatte hus Il"nl.ai, Ahornsg~de, Nørrebro, og anholdl 14
beboere De 14 beboere blcv. toget pn S\l\lion 3. og sigtet efter lovcn om husfred,krænkelse. [leboerne var alle
unge, der nodsagel af boligllod, vor flyttet ind i ~l totn I baghus. Dolignod i K"benhavn for unge er absolut ikke
et nyt problem, og selvom der er taget utldlige ln;'liJ1ivcr for flt gnrc Købcnlti.lvns magrc.;ymt opmærksom pli det.
har politikerne aldrig litget det seriost.
Ved hver Sllldicstart ser vi de samme owrskritler j aviscrne; Unge er nodllil .t bo på vandrehjem, ned
lagte hospit.lssluer, eanlpillgvogne og sagar teli., Del k.n ikk,~ passe al i et vclfærdss"mfund som vores, at un
ge mennesker ikke k»n fl\ et rimeligt sted ul bo, tit en rimelig pris. Det der har gjort denne sag endnu mere
uoverskuelig er, al Ilydehrtldel vm gllet i forh,mdlinger med gruppen af IlIlge boligløse, for om mulig! at finde
dem n0gle alternative boliger. Det er svæt1 at ror:"~ hvorf,'r politiet ikke venlede til al disse forhandlillger var
fuldendte, for de skred ind. D<'f har, som s~.rcv,;l i pressen, været utallige klager fra de lovlige beboere, men
meg~t ru af disse har (wldet \'cj til d~ unge boligløse, der derfur h.t!r han 'Svært ved at tuge dem til efterretning.
De klager, der har været skal jeg ik"e prove at negligere her, men glllprctl havde selv tagrt iniliativ til al rydde
op j nahoproblcmernc, desvæn,) viSle del sig mcge! svæl'l ut Klll1\l11C' i kontakt Iii de lovli.,e bl-boere. Del mest'
viglige i denne sag er dog ik"e det faktullI nt llor,le unge \l"liglo,e ~<r sig nodsagcllil at besætte elloml hu"
snarere d,":t f"klum ::\t det er nodv('ndigt flJ~ (!~I'\; Cor at fi\ et sled ut bo. ingen nyder ~t bo i ct hllS, udt:n varme
og med ell kOllS!Unt frygt f,'r al politie! kommer ,wrm""1de ind og anholder en.
Der filld~s i Kobel\havns kommww skil,,, om in" en million, så hundreder af tusinder kvadratmeter
tomme erlwcrvslejemltl, og der i;iivcr bygger fkre. bet er uforstlteligt
nogle af disse erhvervskj"m!ll ikke
bliver ompriorit~r"t lil ungdumsboliger, isæ.- mIr 13yfordyrelsen ,.edl,esger bolig efler bolig som unge rent ruk
Ibk har rAd til. Det er pit tide al boligpolitik fur I"'ge bliver laget pn dagsordenen til det kommende ,-alg: hvad
vil politi'-erne gore ved delle pro!>lenl som i nrevis hal' skæmmet Kobenhavn . sandsynligvis ... ingenting. P"li
liets a"!ion nalten til lirsdag klin mås"e synes sueeesfuld pit mange måder, men den har ikke Insl boligproble
met for de unge der boede i AhornsglIde. Endnu engang har politikerne prøvet at lose et politis" probkn1 ved
hjælp af ordensmagten. N~r polili"ere gAr til valg sker del gerne under pæne paroler, hvor de lover guld og
grønne ~ko;,·e. rn~il h\'is i'r:[,n så k.iggcr tlIb.flg.:' ph dere.'i i"..:su1t,akr. Ci d~t svært a~ se !>nmmenhængcn mcHe,;m de··
res vnlgslogans og resultaterne fra forrige valgprriode. Derfor vil jeg gerne stille et sporgsm~1 lil alle pOliti"erc
~ Borgerrepræsentationen, og 13yd~lsrildeno: hvilke iniliativer hnr i taget for al lo,e boligproblcmellw for unge
mennesker i kommunen? - sand~ynHgvis ... ingenting.
Som ung i Købenllavn er der altid minimum cn af ens I'emler og be"endte, der still' i bolignod, rr det
sådan al vi vil have at vores samfund udvikler sig O Al alle de grupper af mennesker der hor svæn ved at k,'mme
lil orde i debatten, "dc nelllme ofr~", b!iva d':11I der bliver fri jagt pli, i politikernes kamp om populære skalte
sænkninger, r-pladser og liebhaver·kjligh,~de.r. :'-Ju er det ikke; sltdsn, al der er noget gall med etableringen af
familielejligheder, fjernvarme og tennovinduel', men nltr det presser de unge og r"tligrovene Ild af byen er der
el ellcr ,Indel g~lt. IIbtorlen viser lyddigt, .1 del bæ.r .,1' de 1I11if., der er med til at gore cn by som Koh,~nhavn
levende, derFor syntes del ogsil sæl1,.t d" ;"al p"",ses jængeJ'~ og længere Ild "f byen.
Bolignoden er ikke et probl'~nl, der lils~s nemt, men del burde ikke forhindre nogen i at tage fnt pli del.
Det shai loscs på et ,li.;r and'" lid'Pllnhl, hvis Købeuhavn ikke ,k"l ende som a!ldrc slorbyer i verden, hvur
hjemlose scs boende i papka<ser og IIIIU<:I' parhbæn!w. Del hun lyd,' 50111 Ul ,"ræmmebillede, m,'n hvis der ikke
anart gmes noget kan dcl blive til en shrænJl11(;llde realitet. Jeg har svært ved at t.\1, al del er en fremtid som nO
gen "'nsker, uanset politisk li!h""j()rhoIJ.
Jeg hlt!>er, nt jeg med dette indlæg kan være med lil al sturt~ den længe manglende debat om emnet,
selvom det "a11 synes uoverskueligt at håbe pil. Ogjeg vii gerne opfordre lille der er, eller kender cn, som er bo
Iiglos til at hjælpe med al sætte denlJe deb"l i gang, ih"e bare i Kobenhavn, men i alle de byer i Danmark der
slår overfor samme problem,
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D,m A />mhalll.l'.wII. ulig buliglos ! KO/"'llh<ll'lI.

Kan Iwntak/c,'t 'Pia
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Kære Dan Abrahamsson.
på grund af den store tilgang af stof til debatsiderne har jeg
desværre ikke haft mulighed for at placere Deres artikel, hvorfor
jeg med beklagelse må returnere den.
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